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COMARCAS

Terceira Entrância

Comarca de Alta Floresta

Diretoria Do Fórum

Intimação

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

Processo Número: 1002631-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

E. L. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA HELENA LOPES OAB - 496.372.901-68 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

P. L. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO FRANCA NISHIKAWA OAB - MT13169/O (ADVOGADO(A))

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais pro rata, no valor de: R$ 296,70 (duzentos e noventa e seis 

reais e setenta centavos) para cada parte, sendo custas no valor de R$ 

206,70 (duzentos e seis e setenta) e Taxa Judiciária no valor de R$ 90,00 

(noventa reais), sob pena do referido débito ser remetido ao Departamento 

de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição 

na dívida ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em 

desfavor da parte intimada (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no 

Cartório Distribuidor desta Comarca. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção 

emitir guias - selecionar o serviço da lista - custas e taxas finais ou 

remanescentes - preencher os campos com o numero único do processo, 

no próximo passo - informar o CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens 

custas e Taxa Judiciária e preencher os valores. Mandar simular a guia 

depois gerar a guia, o sistema vai gerar um boleto único. Após a 

efetivação do recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo 

geral do fórum de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e 

Arquivamento. Sob pena de o referido débito ser remetido ao 

Departamento de Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de 

encaminhamento do nome do devedor a protesto (Provimento 

88/2014-CGJ).

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

Processo Número: 1000404-69.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. M. M. D. S. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

QUEILIANE VIEIRA MENDES OAB - MT0020117A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte requerida, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais pro rata, no valor de: R$ 278,91 (duzentos e setenta e oito 

reais e noventa e um centavos) para cada parte, sendo custas no valor 

de R$ 206,70 (duzentos e seis reais e setenta centavos) e Taxa Judiciária 

no valor de R$ 72,21 (setenta e dois reais e vinte e um centavos), sob 

pena do referido débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

intimada (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - 

selecionar o serviço da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - 

preencher os campos com o numero único do processo, no próximo 

passo - informar o CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa 

Judiciária e preencher os valores. Mandar simular a guia depois gerar a 

guia, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003221-43.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

R. R. D. O. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA LEITE QUADRA DA COSTA OAB - MT21075-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. C. S. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL ALFREDO VOLPE NAVARRO OAB - MT0015825A 

(ADVOGADO(A))

GIOVANNA LISBOA RAINERI OAB - MT25297/O (ADVOGADO(A))

LEONARDO CESAR VOLPE NAVARRO OAB - MT24823/O 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte executada, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais, no valor de: R$ 557,81 (quinhentos e cinquenta e sete reais 

e oitenta e um centavos), sendo custas no valor de R$ 413,40 

(quatrocentos e treze reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária no 

valor de R$ 144,41 (cento e quarenta e quatro reais e quarenta e um 

centavos), sob pena do referido débito ser remetido ao Departamento de 

Controle de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na 

dívida ativa na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor 

da parte intimada (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório 

Distribuidor desta Comarca. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - 

selecionar o serviço da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - 

preencher os campos com o numero único do processo, no próximo 

passo - informar o CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa 

Judiciária e preencher os valores. Mandar simular a guia depois gerar a 

guia, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002043-25.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID WELLINGTON FARIAS DA MATTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico que procedo a intimação do(a) Advogado(a) da parte autora, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o pagamento das custas 

processuais, no valor de: R$ 609,23 (seiscentos e nove reais e vinte e 

três centavos), sendo custas no valor de R$ 413,40 (quatrocentos e treze 

reais e quarenta centavos) e Taxa Judiciária no valor de R$ 195,83 (cento 

e noventa e cinco reais e oitenta e três centavos), sob pena do referido 

débito ser remetido ao Departamento de Controle de 

Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de protesto ou inscrição na dívida ativa 

na Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso em desfavor da parte 

intimada (Provimento 40/2014-CGJ) e anotações no Cartório Distribuidor 

desta Comarca. Fica cientificado de que poderá acessar o site 

www.tjmt.jus.br, link “EMISSÃO DE GUIAS”, clicar na opção emitir guias - 

selecionar o serviço da lista - custas e taxas finais ou remanescentes - 

preencher os campos com o numero único do processo, no próximo 
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passo - informar o CPF/CNPJ do pagante, marcar os itens custas e Taxa 

Judiciária e preencher os valores. Mandar simular a guia depois gerar a 

guia, o sistema vai gerar um boleto único. Após a efetivação do 

recolhimento, deverá protocolizar a guia paga no protocolo geral do fórum 

de Alta Floresta aos cuidados da Central de Arrecadação e Arquivamento. 

Sob pena de o referido débito ser remetido ao Departamento de Controle 

de Arrecadação-DCA/TJMT, para fins de encaminhamento do nome do 

devedor a protesto (Provimento 88/2014-CGJ).

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003195-11.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE CARLINDA S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004017-97.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

METALURGICA METAL FORTE LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

KEILA VIEIRA PEREIRA (EXECUTADO)

 

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

impulsiono os presentes autos, a fim de intimar o Procurador da parte 

requerente, para, querendo, no prazo legal, manifestar-se sobre a 

Exceção de Pré-Executividade vinculada ao presente expediente.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000193-96.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DALVINA DE JESUS VELOZO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

Advogado, da contestação apresentada e vinculada neste expediente, 

para apresentar impugnação no prazo legal. ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS mat. 8345

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001884-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WILMAR DAVID LUCAS OAB - PR12383 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AYMORE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1001884-82.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE DA SILVA REU: AYMORE Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito c/c pedido de cancelamento de 

protesto, indenização por danos morais c/c pedido de tutela antecipada 

provisória de urgência movida por José da Silva em face de Aymoré 

Credito, Financiamento e Investimento S.A – Gisele B. Webwr, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Alega o autor que, no início do mês 

de novembro de 2018, procurou a Agência de Alta Floresta/MT da 

Cooperativa Sicredi a fim de financiar um veículo, entretanto, o pedido de 

financiamento foi negado e lhe foi informado pela Cooperativa em questão 

que existia, em seu nome, dois protestos realizado pelo réu na cidade de 

Cuiabá/MT. Que diante de tal informação, requereu ao cartório indicado a 

expedição de certidão positiva para protesto. Foi então que obteve a 

informação oriunda do Cartório do 4º Serviço Notarial, a respeito da 

existência de dois protestos, sendo o primeiro pelo número 29535, lavrado 

no Livro 6742, fls. 144, no valor de R$ 1.540,46 (mil quinhentos e quarenta 

reais e quarenta e seis centavos), composto pelo título nº 253217628, e, o 

segundo pelo número 8468, lavrado no Livro 6769, fls. 150, no valor de R$ 

2.256,15 (dois mil duzentos e cinquenta e seis reais e quinze centavos), 

composto pelo título nº 253217628. Aduz que, como não efetuou nenhum 

negócio com tal pessoa, presume ter ocorrido erro por parte do requerido, 

no que tange ao lançamento dos dados para emissão do título protestado. 

Alega ser homem simples, trabalhador da zona rural de Alta Floresta/MT, 

que sempre adimpliu com suas dívidas e obrigações, assim como que 

ficou profundamente abalado com tal situação em razão de ter perdido a 

oportunidade de financiar um veículo com as melhores condições de 

pagamento em razão do protesto supostamente ilegal realizado pela parte 

requerida. No mérito, pugna pela procedência dos pedidos iniciais para o 

fim de declarar a inexistência do débito objeto do protesto, condenando a 

parte ré no pagamento de indenização por danos morais. Pugna, ainda, 

pela inversão do ônus da prova, na forma do art. 6º, VIII, do CDC. Com a 

inicial vieram diversos documentos juntados ao PJE. Por outro lado, em 

contestação, a requerida alega, preliminarmente, possibilidade de fraude, 

ilegitimidade passiva, ausência de reclamação administrativa prévia e, no 

mérito, que existe regularidade procedimental de sua parte, não havendo 

nenhum elemento de prova contrária às alegações da defesa e nem 

mesmo indícios de ilegalidade referente às suas ações. Que a baixa do 

protesto é incumbência exclusiva do requerente que pagou o débito e 

deveria providenciar a baixa. E como de praxe, como mais uma das peças 

contestatórias de apresentação em massa, alega ausência de 

fundamentação de multa diária que sequer foi fixada por este juízo e, 

portanto, não será analisada. Outrossim, não juntou qualquer documento 

ou prova para balizar suas alegações, sobretudo contratos de assunção 

de dívida ou mesmo os contratos que devem existir entre o requerente e a 

instituição tomadora do financiamento. Recebida a inicial ao Id. 19881436, 

foi deferida a tutela provisória. Ao Id. 22598301 a parte requerida 

apresentou contestação, requerendo a improcedência dos pedidos da 

inicial. Impugnação a contestação apresentada ao Id. 23025762. Intimadas 

a se manifestar quanto a possíveis provas a serem produzidas, as partes 

deixaram transcorrer in albis o prazo, id. 31132893. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. 

Inicialmente, cumpre anotar que o caso em apreço é hipótese que 

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

335 do CPC/2015, não havendo, salvo melhor juízo, a necessidade de 

dilação probatória. PRELIMINARES. TEMPESTIVIDADE DA CONTESTAÇÃO. 

Alega aparte requerente em impugnação à contestação a intempestividade 

da peça de defesa, no entanto, equivoca-se na contagem do prazo, 

estando hígida a certidão que corretamente certificou a contestação 

dentro do prazo. Conta-se o prazo da juntada aos autos do AR que citou a 

parte ré, tendo sido juntada na data de 24/07/2019 (id. 22033880), assim, 

findou-e o prazo para contestar em 14/08/2019, tendo o requerente 

interposto a peça dentro do prazo. Assim, afasto a preliminar aventada. 

POSSIBILIDADE DE FRAUDE - AUSÊNCIA DE RESPONSABILIDADE E 

ILEGITIMIDADE PASSIVA As preliminares levantadas confundem-se com o 

próprio mérito, desta forma, afasto-as para que no mérito sejam 

devidamente analisadas. DA AUSÊNCIA DE RECLAMAÇÃO PRÉVIA Não 

prospera a preliminar, haja vista que não é etapa obrigatória ou condição 

de procedibilidade que a parte requerente busque inicialmente solução 

administrativa antes de procurar o judiciário, tal condição afronta o livre 

acesso ao judiciário, direito constitucional proclamando pela cláusula 

pétrea do "art. 5°. (...) XXXV - a lei não excluirá da apreciação do Poder 

Judiciário lesão ou ameaça a direito;" Desta foram, afasto a preliminar. Não 

havendo mais preliminares, passo a análise do mérito. Pois bem. A relação 

jurídica posta em tela está sujeita ao regime do Código de Defesa do 
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Consumidor, haja vista a caracterização das figuras do consumidor e do 

fornecedor, capituladas nos artigos 2º e 3º, do aludido Código, incidindo, 

também, a inversão do ônus da prova, a teor do art. 6º, inciso VIII, do 

mesmo diploma legal, na medida em que, alegada a inexistência de relação 

jurídica, incumbe à ré comprovar a efetiva contratação entre as partes 

envolvidas, e, ainda que não o fosse, lhe caberia na forma do art. 373, II, 

do CPC. A instituição financeira requerida alega que as ações por ela 

praticadas são regulares, não havendo nenhum elemento de prova 

contrária às alegações da defesa e nem mesmo indícios de ilegalidade. 

Alega a possibilidade de ter ocorrido fraude na contratação e, sendo 

assim não é de sua responsabilidade qualquer contratação de serviço 

nestas circunstâncias. No entanto, olvida-se a requerida que a relação 

discutida encontra -se protegida pela normas de defesa do consumidor, já 

que a instituição financeira integra a cadeia de consumo, se beneficiando 

das relações existentes entre o consumidor e o tomador de empréstimo, 

que, neste caso é a própria instituição, através de seu grupo econômico. 

Ainda que existente fraude, da mesma forma é de responsabilidade da 

instituição financeira pelo risco do negócio, responsabilidade esta objetiva. 

Aqui vale o registro de que o desate da questão passa, primeiramente, 

pela premissa de que a prova de fato negativo não pode ser exigida de 

quem aproveitaria a sua inexistência. No caso, significa dizer que a 

requerente nunca poderia provar que não firmou qualquer relação jurídica 

com o banco requerido e que dela não seria devedor de quaisquer 

valores, incumbência lógica dessa última e que deriva da elementar regra 

probatória negativa non sunt probanda. Nessa medida, incumbia à parte 

ré, ora demandada comprovar a veracidade e origem do débito que imputa 

a autora, em razão da aludida inversão, tendo restado incontroversa o 

protesto indevido, pois de modo algum foi comprovado de forma eficaz o 

vínculo através de contrato de financiamento existente entre o requerente 

e o requerida ou outra instituição financeira, já que não juntou qualquer 

documentação neste sentido, principalmente quando se tratar de hipótese 

em que a parte nega a existência da própria relação jurídica legitimadora 

de situação contra a qual se insurge. Desta feita, pode-se assegurar que 

a autora não realizou qualquer operação capaz de ensejar o protesto, não 

sendo verificada da forma adequada pela instituição financeira a 

regularidade da relação, restando evidenciado, nos autos, que a ré 

procedeu indevidamente, por serviços não contratados, já que não 

provados, mostrando-se evidente a sua responsabilidade pelo fato, tendo 

em vista que, pelo risco da atividade desenvolvida, assumiu o risco de 

causar danos à terceiro. Logo, inconteste a ilicitude do ato praticado. 

Assim, no tocante aos danos morais, é certo que a requerida cobrou 

valores indevidos do autor, o que com mencionado acima é ato ilícito, nos 

moldes do artigo 186 do CC/02 e seguindo a lógica do referido diploma, 

cabe o dever de indenizar à ré (art. 927, CC/02), além de que a 

Constituição Federal em seu art. 5º, inciso X, prevê indenização quando 

ocorrer dano. Resta pacificado, na jurisprudência, que a cobrança de 

empréstimos indevidos enseja indenização por danos morais, danos estes 

que são presumidos, não dependendo de demonstração dos efetivos 

prejuízos. Confiramos: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO – INSCRIÇÃO RESTRITIVA DE DÉBITO – 

RELAÇÃO JURÍDICA SUBJACENTE NÃO DEMONSTRADA – DANO MORAL 

CONFIGURADO “IN RE IPSA” – PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO 

PROCEDENTE – FALTA DE PROVA DO EFETIVO PAGAMENTO DO DÉBITO 

INEXIGÍVEL – PEDIDO DE REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO JULGADO 

IMPROCEDENTE – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1. Caracteriza dano moral indenizável a negativação da parte 

sem a demonstração da existência de relação jurídica entre as partes e a 

efetiva ocorrência da mora. 2. Cuidando-se de inscrição ilegal em cadastro 

de entidades de proteção ao crédito, ou de devolução indevida de 

cheques, ou de protesto indevido de títulos, ou ainda de cobrança de 

valores sem respaldo negocial (...) (Súmula 54 do STJ) (...) (Ap 

42896/2017, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 28/11/2017, Publicado no DJE 04/12/2017)”. Nesse 

ponto, mister se faz abrir um tópico atinente aos critérios para se aferir o 

quantum indenizatório a título de danos morais a ser arbitrado à parte 

requerente. A indenização por dano moral, como já visto, objetiva 

compensar a mácula sofrida e tem caráter de sanção ao causador do 

dano, devendo ser levada em consideração, principalmente, a situação 

financeira do ofensor, de modo que a indenização sirva para desestimular 

a prática do ato danoso. De nada adianta, portanto, da indenização em 

patamar exorbitante, ou, de outra forma, em valor irrisório, ato que, longe 

de punir, representa verdadeiro prêmio ao causador do dano. Assim, 

deverá a parte demandada arcar com os danos decorrentes de seus atos, 

pagando indenização por dano moral no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais) à parte autora, quantia que entendo compatível com os transtornos 

a ela causados. DISPOSITIVO Nos termos do art. 490 do CPC/2015, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido da parte requerente, razão 

porque: 1) DECLARO INEXISTENTES os débitos discutidos nos autos, 

DETERMINANDO O CANCELAMENTO DOS PROTESTOS nº 29535, lavrado 

no Livro 6742, fls. 144, no valor de R$ 1.540,46 (mil quinhentos e quarenta 

reais e quarenta e seis centavos), composto pelo título nº 253217628, 

datado em 12/11/2013, e, o segundo instrumentado pelo número 8468, 

lavrado no Livro 6769, fls. 150, no valor de R$ 2.256,15 (dois mil duzentos 

e cinquenta e seis reais e quinze centavos), composto pelo título nº 

253217628, datado em 13/03/2014, levado a cabo junto ao 4º Serviço 

Notarial Privativo de Protesto de Títulos da Comarca de Cuiabá/MT, 

confirmando a tutela de urgência concedida. 2) CONDENO a parte 

requerida ao pagamento da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a 

título de indenização por danos morais, fixando, desde já, juros de mora 

legais em 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. art. 406 do 

CC/2002, c/c o § 1º do art. 161 do CTN, cuja incidência deverá ser feita a 

partir do evento danoso (data dos protestos), bem como, a correção 

monetária com reajuste pelo Índice Nacional de Preços ao Consumidor – 

INPC/IBGE a partir da prolação da sentença. 3) CONDENO, por fim, o 

requerido ao pagamento das despesas, custas e honorários advocatícios, 

ARBITRADOS esses em 10% (dez por cento) do valor da condenação, 

nos termos do § 2º do art. 85 do CPC/2015. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do inciso I 

do art. 487 do CPC/2015. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Alta Floresta-MT, 24 de abril de 2020. TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA Juiz 

de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001421-14.2017.8.11.0007

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:

PRIME AGRONEGOCIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

MOISES LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

DEBORA LIMA DA SILVA (EXECUTADO)

 

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

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

Advogado, acerca da sentença proferida nestes autos bem como do 

recurso apresentado e vinculados neste expediente, para apresentar 

manifestação no prazo legal. ELIZABETE TIMOTIO DOS SANTOS mat.8345

Certidão 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

F L O R E S T A  C e r t i d ã o  d e  T e m p e s t i v i d a d e  P r o c e s s o : 

1000758-94.2019.8.11.0007; Valor causa: R$ 11.244,00; Tipo: Cível; 

Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/[Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário, Restabelecimento]; Recuperando: Sim/Não - 

Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do expediente: Sim/Não. Certifico a 

tempestividade da contestação de ID.3140828 e da impugnação de 

ID.31553489. Alta Floresta, 28 de abril de 2020 ELIZABETE TIMOTIO DOS 

SANTOS mat.8345 SEDE DO 1ª VARA DE ALTA FLORESTA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (66) 35123600

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004315-26.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALICE BARROS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(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:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DESPACHO Processo: 1004315-26.2018.8.11.0007. 

AUTOR(A): ALICE BARROS DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Ante a manifestação de Id. 

30278955, INTIME-SE a médica perita Dra. Fernanda Marchese Nishioka, 

para, no prazo de 10 (dez) dias, juntar aos autos o laudo pericial, sob 

pena de lhe serem aplicadas as sanções previstas no art. 468, inc. II, § 1º 

do CPC. Juntado o laudo, cumpra-se as providências já deliberadas nos 

autos. Determino também que a parte autora se manifeste atualizando seu 

endereço nos autos em atenção à certidão de Id. 26166023, no prazo de 

15 (quinze) dias. Decorrido o prazo sem cumprimento desta determinação 

pela perita, INTIME-SE a parte autora para requerer o que entender de 

direito. Às providências.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001855-32.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VANIRCIO GOMES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA PRIMEIRA VARA CÍVEL ENDEREÇO: AV. ARIOSTO DA RIVA, 

Nº 1.987, CENTRO - CEP: 78.580-000, TELEFONE: (66) 3512:3600. EDITAL 

DE CITAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ DE DIREITO DOUTOR TIBÉRIO DE LUCENA 

BATISTA PROCESSO nº 1001855-32.2019.8.11.0007 Valor da causa: R$ 

R$ 1.235,05 ESPÉCIE: EXECUÇÃO FISCAL POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO 

DE ALTA FLORESTA Endereço: desconhecido POLO PASSIVO: Nome: 

VANIRCIO GOMES 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. DATA DE DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO: 02/05/2019 RESUMO DA 

INICIAL: Trata-se de Execução Fiscal promovida pelo(a) MUNICIPIO DE 

ALTA FLORESTA em face de VANIRCIO GOMES, na quantia abaixo 

especificada, referente ao débito de R$ 1.235,05, inscrito(s) na(s) 

seguinte(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa: nº 656/2019 DATA DE 

INSCRIÇÃO DA DÍVIDA ATIVA:29/04/2019 VALOR TOTAL DO DÉBITO: R$ 

1.235,05 DECISÃO: Vistos. 1) Instada a se manifestar, a parte requerente, 

ao id. 31246621, pugnou pela citação editalícia da parte requerida. 

Considerando que apesar de diversas tentativas não se logrou êxito em 

obter o atual endereço da parte requerida, DEFIRO o pedido de citação por 

edital, conforme postulado, devendo ser EXPEDIDO edital com prazo de 

vinte (30) dias. OBSERVE-SE, no edital, os requisitos do art. 257 do 

CPC/2015. 2) Fica nomeada a Defensoria Publica como Curadora Especial 

da parte requerida. 3) Acaso decorra o prazo acima mencionado, ou, a 

parte requerida apresente resposta nos autos, CERTIFIQUE-SE acerca de 

sua tempestividade e ABRA-SE VISTA à parte autora para manifestação, 

no prazo de quinze (15) dias. CUMPRA-SE, expedindo 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, 

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA, digitei. Alta Floresta, 28 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) 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. 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: 1000071-54.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

GIVANILDO SILVA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA PRIMEIRA VARA CÍVEL AV. ARIOSTO DA RIVA, 1.987 - 

CENTRO - TELEFONE: (66) 3512:3600 EDITAL DE CITAÇÃO PRAZO: 30 

(TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO(A) MM.(ª) JUIZ(A) 

TIBÉRIO DE LUCENA BATISTA NÚMERO DO PROCESSO: 

1000071-54.2018.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 13.688,17 ESPÉCIE: 

[Cédula de Crédito Bancário]->EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) PARTE AUTORA: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT Endereço: AV. TANCREDO NEVES, 586, SETOR SUL, CENTRO, 

COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: 

Advogado: EDUARDO ALVES MARCAL OAB: MT13311-O Endereço: 

CURSINO DO AMARANTE, 1367, APTO 803 VILA REAL, DUQUE DE 

CAXIAS, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-900 Advogado: HUGO ROGER DE 

SOUZA ALMEIDA OAB: MT16285-O Endereço: AV. MARECHAL RONDON, 

614, SETOR LESTE, CENTRO, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000 PARTE 

REQUERIDA: Nome: GIVANILDO SILVA DOS SANTOS 

FINALIDADE:CITAÇÃO DO(A) REQUERIDO(A) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 3 (três) dias, contado da citação, efetuar o pagamento da dívida 

(art. 829, caput, do CPC) no valor de R$ 13.688,17, sob pena de PENHORA 

e AVALIAÇÃO de tantos bens quantos bastem para o pagamento do 

principal atualizado, dos juros, das custas e dos honorários advocatícios 

(art. 831, CPC), conforme despacho, petição inicial e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no 

corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

executado/devedor, independentemente de penhora, depósito ou caução, 

poderá se opor à execução por meio de embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias (art. 914 e 915, CPC), contado do dia útil da juntada do 

Mandado (art. 915 § 2º, I CPC); 2. No mesmo prazo, reconhecendo o 

crédito do exequente e comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) 

deste valor, acrescido de custas e honorários de advogado, poderá o 

devedor requerer o pagamento do restante em até 6 (seis) parcelas 

mensais, com correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(art. 916, CPC); 3. No caso de integral pagamento da dívida no prazo 

estipulado (3 dias), o valor dos honorários advocatícios será reduzido pela 

metade (art. 827, § 1º, CPC); 4. Antes de adjudicados ou alienados os 

bens, o executado pode, a todo tempo, remir a execução, pagando ou 

consignando a importância atualizada da dívida, acrescida de juros, 
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custas e honorários advocatícios (art. 826, CPC). RESUMO DA INICIAL: 

Trata-se de Execução de Título Extrajudicial proposta por Cooperativa de 

Crédito de Livre Admissão de Associados Norte Mato-Grossense - Sicredi 

Norte/MT em desfavor de Givanildo Silva dos Santos, referente à Cédula 

de Crédito Bancário B61330551-3, no valor de R$ 6.300,00. 

DESPACHO/DECISÃO: Vistos. DETERMINO que a parte exequente seja 

intimada pessoalmente para indicar nos autos o endereço correto para 

citação do requerido no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de extinção do 

feito, nos termos do arts. 239 c/c 485, inc. IV, ambos do CPC/15. Decorrido 

o prazo, certifique e façam os autos conclusos. Às providências. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Tálata Daiane Limberger 

Battirola, digitei. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Assinado Digitalmente 

TALATA DAIANE LIMBERGER BATTIROLA Gestor de Secretaria

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001754-58.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTA FLORESTA CARTA DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ROGER AUGUSTO 

BIM DONEGA PROCESSO n. 1001754-58.2020.8.11.0007 Valor da causa: 

R$ 25.301,42 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: LUIZ CARLOS 

DOS SANTOS Endereço: Rua Osvaldo Cruz, 303, Casa, Residencial 

Universitário, ALTA FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 POLO PASSIVO: 

Nome: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Endereço: Núcleo 

Cidade de Deus, s/n, S/N, 4 Andar, Prédio Prata, Vila Yara, OSASCO - SP - 

CEP: 06029-900 Senhor(a): REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

S.A. A presente carta tem por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, 

nos termos do processo acima indicado, conforme despacho, petição 

inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso 

seguem descritas no corpo deste documento, bem como a sua 

INTIMAÇÃO para comparecer à audiência designada, na qual será 

buscada a composição entre as partes, com a presença de seus 

advogados, nos termos do art. 334 do CPC. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CEJUSC - 1ª Vara Cível Alta Floresta Data: 

10/08/2020 Hora: 12:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. As partes deverão 

estar acompanhadas por seus advogados ou defensores públicos 

(art.334, § 9º, CPC). 2. 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 2% da vantagem 

econômica pretendida ou do valor da causa (art. 334, § 8º, CPC). 3. Sendo 

a composição infrutífera, o requerido poderá oferecer contestação no 

prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial será da audiência de 

conciliação/mediação (art. 335, I, CPC). 4. Se o réu não contestar a ação, 

será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações de 

fato formuladas pelo autor (art. 344, CPC). 5. A defesa deverá 

manifestar-se precisamente sobre as alegações de fato constantes da 

petição inicial, presumindo-se verdadeiras as não impugnadas (art. 341, 

caput, CPC). 6. Caso o Requerido manifeste desinteresse na 

autocomposição, deverá fazê-lo por petição escrita, com antecedência 

mínima de 10 (dez) dias, a contar da data de audiência, sob pena de 

preclusão (art. 334,§5º, CPC). 7. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

s)/intimando(a, s) comparecer devidamente trajado(a, s) e portando 

documentos pessoais. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Atenciosamente, 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003490-48.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ROLDAO BUENO (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:

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

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003490-48.2019.8.11.0007. AUTOR(A): 

ROLDAO BUENO REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Vistos. INTIME-SE a parte autora para COMPROVAR 

efetivamente, mediante provas documentais ou qualquer outras cabíveis 

de que na data de 09/03/2020, não compareceu na perícia designada por 

estar viajando a trabalho, eis que esta alegou tal situação sem comprovar 

nos autos. Também deverá a parte autora se manifestar sobre a certidão 

de Id. 29248115, e indicar seu atual endereço nos autos onde poderá ser 

encontrado para os atos processuais. O prazo para cumprimento desta 

determinação é de 15 (quinze) dias, e em caso de não atender com as 

determinações será declarada preclusa a prova pericial deferida nos 

autos. Às providências.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003352-52.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Processo: 1003352-52.2017.8.11.0007. 

REQUERENTE: MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. Vistos. A análise da questão posta 

em juízo parte da premissa de que a relação material que a embasa tem 

nítido caráter consumerista. Isto porque, mesmo que a requerente tenha 

alegado que não celebrou o contrato de empréstimo com a instituição 

financeira requerida, foi atingida pelo evento danoso, equiparando-se a 

consumidor conforme os arts. 2º, parágrafo único, 17 e 29 do CDC, 

também configurando a denominação de consumidor “bystander”, nos 

termos da jurisprudência: “DECLARATÓRIA C/C INDENIZATÓRIA. FRAUDE 
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EM CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMO COM DESCONTOS INDEVIDOS EM 

BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. INEXISTÊNCIA DA RELAÇÃO JURÍDICA. Fato 

incontroverso. Relação de consumo. Consumidor por equiparação ou 

bystander. Incidência do art. 17 c/c 29 do CDC. Fraude perpetrada por 

terceiro. Irrelevância. Ausência de prova de culpa exclusiva da vítima ou 

qualquer outra excludente de responsabilidade. Risco da atividade a ser 

suportado pelo fornecedor (art. 14 do CDC). Responsabilidade objetiva do 

Banco, com fulcro no risco da atividade. Inteligência da Súmula nº 479 do 

STJ. Dano moral configurado. Damnum in re ipsa. Indenização devida. 

Quantum indenizatório. Pretensões ao afastamento e à diminuição 

descabidas. Fixação em observância aos princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade. Regra de equilíbrio. Extensão e consequência da 

injustiça. Aplicação da Súmula nº 326 do STJ. Consectários legais 

exclusivamente pela requerida. Sentença mantida. RITJ/SP, artigo 252. 

Assento Regimental nº 562/2017, art. 23. Recurso não provido. (TJSP; 

APL 1006128-91.2015.8.26.0002; Ac. 10720593; São Paulo; Décima 

Oitava Câmara de Direito Privado; Rel. Des. Henrique Rodriguero Clavisio; 

Julg. 22/08/2017; DJESP 25/08/2017; Pág. 2208).” Neste esteio, 

tratando-se de relação de consumidor e verificada a hipossuficiência 

técnica, jurídica ou econômica, é cabível a inversão do ônus da prova. 

Com efeito, verifica-se que a parte autora é parte hipossuficiente da 

relação contratual, uma vez que não dispõe de informações técnicas 

referentes à contratação que alega jamais ter efetuado, e, por isso, 

cabível a inversão do ônus da prova, a qual defiro neste momento. Quanto 

às preliminares suscitadas pelo Banco requerido, tem-se que, para o 

ajuizamento da presenta ação declaratória de inexistência de débito c/c 

pedido de indenização por danos morais, não se revela imprescindível a 

busca pela solução do problema na via administrativa, pelo que 

demonstrado o interesse de agir da parte autora. Outrossim, restam 

afastadas as preliminares arguidas. Não havendo outras questões 

processuais pendentes, declaro saneado o feito. Defiro a prova pericial 

grafotécnica requestada pela parte ré sob Id. 12464917. 1 – Nomeio o 

perito REAL BRASIL CONSULTORIA LTDA (Av. Rubens de Mendonça, n° 

1856, SL 408, Edifício Cuiabá Office Tower, Bosque da Saúde, CEP 

78.050-000, tel. (65) 3052-7636), devidamente cadastrada no banco de 

peritos da Corregedoria-Geral da Justiça de Mato Grosso, para a 

realização da perícia grafotécnica necessária sobre os documentos de Id. 

12464920. Fica deferido o acesso aos autos eletrônicos pelo perito da 

empresa nomeada. 2 – Intime-se o perito nomeado via e-mail 

(cuiaba@realbrasilconsultoria.com.br e contato@brasilconsultoria.com.br) 

3 – Intimem-se as partes para, no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o 

impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; indicar assistente 

técnico; e apresentar quesitos (art. 465, §1º, CPC). 4 - Com a proposta de 

honorários, intimem-se as partes para manifestação, em 05 (cinco) dias 

(art. 465, §2º, NCPC). Havendo concordância, a parte ré deverá, no 

mesmo prazo, depositar a verba honorária. 5 – Após homologação dos 

honorários e depósito judicial dos mesmos, o perito será intimado para 

apresentar o laudo no prazo de 90 (noventa) dias. 6 – O perito deverá 

assegurar aos assistentes das partes o acesso e o acompanhamento das 

diligências e dos exames que realizar, com prévia comunicação, 

comprovada nos autos, com antecedência mínima de 5 (cinco) dias. (art. 

466, §2º, CPC). 7 – Para início dos trabalhos, poderão ser adiantados 50% 

(cinquenta por cento) do valor dos honorários periciais ao expert. 8 - Com 

a juntada do laudo, às partes para impugnação, em 15 (quinze) dias. Por 

fim, DEFIRO o pedido de Id. 19057879 e DETERMINO a expedição de ofício 

ao Banco Bradesco, agência 1380-3, para que junte entregue o 

comprovante da ordem de pagamento supostamente expedido em favor da 

parte autora em 24/01/2012 com o crédito no valor de R$ 1.957,11 (mil 

novecentos e cinquenta e sete reais e onze centavos), no prazo de 15 

(quinze) dias. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. Às 

providências.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005494-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005494-58.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DOS REIS REU: BANCO CETELEM S.A. 

Vistos. Trata-se de ação declaratória de nulidade/inexigibilidade de 

desconto em folha de pagamento/ausência do efetivo proveito cumulada 

com repetição de indébito e danos morais proposta por Jose Francisco 

dos Reis em desfavor do Banco BGN/CETLEM 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. Certificou-se a intempestividade da emenda a 

inicial (Id. 30866380). 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 
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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: 

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 autora não 

foi acolhida, vez que quando requerente 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: 1005487-66.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DOS REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1005487-66.2019.8.11.0007. 

AUTOR(A): JOSE FRANCISCO DOS REIS REU: BANCO BMG 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 Jose Francisco dos Reis em 

desfavor do Banco BMG 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. Certificou-se a intempestividade da emenda a inicial (Id. 30698384). 

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 desprovido. (TRF-4 - AC: 

50269419320184049999 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: 

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 
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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 autora não 

foi acolhida, vez que quando requerente 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004064-08.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS LUIZ DE CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDA MARA BUENO GODOY OAB - MT22964/O (ADVOGADO(A))

FRANSSIELY LONGHINI CARLOS POSSAMAE OAB - MT0019968A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1004064-08.2018.8.11.0007. 

REQUERENTE: ELIAS LUIZ DE CARVALHO REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de ação judicial para 

concessão de benefício previdenciário aposentadoria por invalidez cc 

pedido de antecipação de tutela ajuizada por Elias Luiz de Carvalho, em 

face do Instituto Nacional de Seguro Social - INSS, todos devidamente 

qualificados nos autos. Com a inicial acompanhou diversos documentos 

junto ao PJE. Após o recebimento da inicial e a oferta de contestação pelo 

requerido, este apresentou nos autos proposta de acordo para encerrar a 

lide (Id. 29333325). Instado a se manifestar, a parte requerente indicou ser 

favorável a proposta de acordo, pugnando por sua homologação (Id. 

30001385). Vieram-me os autos conclusos. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Da análise detida dos autos, vejo que as partes 

entraram em acordo do benefício previdenciário objetivado pelo autor. 

Posto isso, não sendo constatado nenhuma irregularidade, tendo ambas 

as partes concordando com a proposta apresentada e estando 

juridicamente assistidas, HOMOLOGO POR SENTENÇA, para que produza 

seus efeitos legais a proposta de acordo indicada no Id. 29333325, cujas 

cláusulas e condições passam a fazer parte integrante da presente 

sentença. Em consequência, JULGO EXTINTO o presente feito, com 

resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil. Sem custas (art. 90, § 3º, do CPC). Honorário na forma 

pactuada. Valor do RPV/Precatório a ser indicado pela parte autora no 

prazo para cumprimento de sentença. Com o trânsito em julgado 

devidamente CERTIFICADO, ARQUIVE-SE mediante as baixas e cautelas 

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

Sentença Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003010-70.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

AGENOR DANIEL DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA CORREA DE MELLO OAB - MT19680/O (ADVOGADO(A))

JOEL QUINTELLA OAB - MT9563-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA (IMPETRADO)

EXATORIA DA SEFAZ-MT - ALTA FLORESTA (IMPETRADO)

Magistrado(s):

TIBERIO DE LUCENA BATISTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE ALTA 

FLORESTA SENTENÇA Processo: 1003010-70.2019.8.11.0007. 

IMPETRANTE: AGENOR DANIEL DA SILVA IMPETRADO: EXATORIA DA 

SEFAZ-MT - ALTA FLORESTA, ADRIANO MOREIRA BAZILIO DE LIMA 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido Liminar impetrado 

por Agenor Daniel da Silva contra ato supostamente ilegal e lesivo a direito 

seu, líquido e certo, praticado pelo Sr. Adriano Moreira Bazilio de Lima, 

Gerente Fazendário da exatoria da Secretaria de Fazenda Estadual, 

vinculado a Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso, postulando 

liminarmente o restabelecimento da emissão de nota fiscal do impetrante, 

independente da quitação do débito contido na CDA nº 20084917, da 

PGE-MT. Para tanto, argumenta que desenvolve atividade de pecuária no 

Município de Alta Floresta/MT e Paranaíta/MT, estando devidamente 

registrada como Contribuinte do Estado desde 18/03/2004, de modo que 

necessita efetuar vendas de bovinos a frigoríficos e terceiros para o 

exercício de suas atividades. Referiu que no mês de maio de 2019, o 

impetrante ficou impedido de emitir Nota Fiscal de venda de gado em razão 

de impedimentos junto à impetrada, e, ao diligenciar até a SEFAZ obteve a 

informação de que a restrição era oriunda de uma multa aplicada pelo 

INDEA-MT no ano de 2004. Aduz que o Auto de Infração (nº 27460/04), foi 

remetido a PGE-MT, onde passou a tramitar sob o processo nº 1347/05, 

cuja constituição do crédito definitivo se deu em 18/06/2006, e, 

posteriormente, inscrito em dívida ativa em 31/10/2013. Argumenta que o 

referido Auto de Infração ainda não tem processo judicial de cobrança do 

crédito e que apenas em razão de o crédito estar inscrito junto a PGE-MT, 

a impetrada se nega a permitir que o impetrante emita Nota Fiscal, sem que 

seja liquidado o débito indicado. Disse que o ato do impetrado é eivado de 

ilegalidade eis que acaba por cercear o livre exercício de sua atividade, 

inclusive, de honrar e cumprir seus compromissos legais. Com a inicial 

acompanhou os documentos ali anexados. Pela decisão de Id. 21460682, 

o pedido limiar foi deferido e determinada a intimação da parte impetrada 

para prestar informações. O impetrado Adriano prestou informações (Id. 

21844319), enquanto que foi certificado o decurso de prazo para a 

impetrada SEFAZ-MT (Id. 23165524). O Estado de Mato Grosso 

apresentou manifestação sob o Id. 23737781, requerendo seu ingresso no 

feito e a denegação da ordem pretendida. Instado a se manifestar o 

Ministério Público indicou não possui interesse no feito (Id. 25148767). O 

impetrante se manifestou acerta do pedido de ingresso do Estado de Mato 

Grosso no feito, pugnando pelo julgamento do pedido inicial de 

procedência confirmando a liminar deferida. É o relato do necessário. 

Fundamento. Decido. Inicialmente, DEFIRO o ingresso no feito do Estado de 

Mato Grosso na forma do artigo 7º, inciso II, da Lei nº 12.016/09. 

Consoante expressa a Constituição Federal, em seu artigo 5°, LXIX, bem 

como o artigo 1º da Lei nº 12.016/2009, o Mandado de Segurança é meio 

constitucional para a tutela de direito individual líquido e certo, não 

amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela 

ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa 

jurídica no exercício de atribuições do Poder Público. De acordo com o 

clássico ensinamento de Hely Lopes Meirelles, direito líquido e certo é 

aquele que se apresenta “manifesto na sua existência, delimitado na sua 

extensão e apto a ser exercido no momento da impetração” (MEIRELLES, 

Hely Lopes. Mandado de Segurança, ação popular, ação civil Pública, 

Mandado de Injunção, “Habeas Corpus”. 19. ed. atual. por Arnoldo Wald. 

São Paulo: Malheiros, 1998. p. 34-35). A jurisprudência se direciona no 

sentido de que o direito líquido e certo é o que pode ser comprovado de 

plano, pela apresentação de documentos, tendo em vista que no mandado 

de segurança não se admite a abertura de fase instrutória e, portanto, a 

prova da situação fático-jurídica alegada deve ser toda pré-constituída. 

Conforme fora ressalvado na decisão de Id. 21460682, o objetivo do 

Mandado de Segurança, é a correção de ato da autoridade pública, ato 

comissivo ou omissivo, marcado pela ilegalidade ou pelo abuso de poder, 

sendo certo que qualquer ato de autoridade, para ser irrepreensível, deve 

conformar-se com a Lei e com a moral (artigo 5º, LV, da CF/88) Pelo que 

se extrai dos autos, a negativa da emissão de Notas Fiscais, foi proibida 

pela autoridade coatora por haver pendências tributárias junto a PGE-MT. 

Entendo, que não cabe a discussão nos autos se o eventual tributo 

mencionado no indeferimento é devido ou não, ressalvando que o 

indeferimento do pleito da impetrante, tendo como sustentáculo apenas o 

que dispõe o art. 2º, § único, da Portaria nº 136/88 da SEFAZ, é ato que 

ofende a direito líquido e certo do mesmo, ao que restringe o contraditório 

e a ampla defesa do mesmo. É de se frisar que o impetrante trouxe aos 

autos a certidão de Id. 21435909 – Certidão Positiva de Créditos 
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Tributários – PGE/MT no qual nos informa que os referidos débitos se 

encontram inscritos em dívida ativa – CDA nº 20084917. Consoante 

consta na inscrição estadual de Id. 21435903, o impetrante é produtor 

rural e se dedica ao cultivo de arroz, milho, feijão, mandioca e melancia, 

além da criação de bovinos para corte. Despiciendo lembrar que o 

exercício de atividade profissional lícita e regular constitui direito individual 

consagrado na Carta Política. E, como o exercício das atividades do 

impetrante necessitam à emissão das respectivas notas fiscais e 

conhecimentos de transportes, induvidoso possuir ela direito líquido e 

certo à confecção indispensáveis à consecução de seus objetivos. A 

negativa de autorização para a impressão de tais documentos, ao 

fundamento de existir irregularidade da impetrante relativamente a 

existência de débitos, condicionando-a ao pagamento dos mesmos, a par 

de constituir coação, substitutiva dos meios legais de satisfação da 

obrigação/ crédito tributário, em autêntico exercício arbitrário das próprias 

razões, não encontra, além de tudo amparo legal. O Fisco dispõe de meios 

próprios para exigir do contribuinte o cumprimento da obrigação, como a 

aplicação de multas, além de poder cobrar judicialmente qualquer débito 

existente. A jurisprudência pátria é uníssona, no sentido de coibir tais 

condições abusivas não raro impostas pelo Poder Público aos seus 

administrados, senão vejamos: “É ilegal negar autorização para a 

impressão de talonário de nota fiscal, a pretexto de que o contribuinte 

acha-se em débito com o ICMS, pois, para exigir seu direito creditório a 

Fazenda do Estado dispõe das medidas coativas previstas na legislação 

tributária.” (TJ-PR, 1ª Câm. Cível, Apel. 52.323, Rel. Des. Tadeu Costa, "in" 

Jurisprudência Informatizada Saraiva, vol. 17). O próprio Tribunal de 

Justiça do Mato Grosso já assentou que: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

- MANDADO DE SEGURANÇA - TALONÁRIO FISCAL - AUTORIZAÇÃO 

PARA CONFECÇÃO - FISCO - NEGATIVA - ATO OMISSIVO - DIREITO 

LÍQUIDO E CERTO - CONFIGURAÇÃO - SENTENÇA EXTINTIVA DO 

MANDAMUS - EQUÍVOCO - RECURSO PROVIDO - ORDEM CONCEDIDA. 

Implica-se em ostensivo atentado ao princípio do livre exercício de 

atividade econômica a negativa da autoridade fazendária em conceder 

permissão ao contribuinte para impressão de talonários de notas fiscais, 

pouco importando esteja ele (contribuinte) em débito com o fisco. Ato 

omissivo que constitui abuso de poder.” (TJMT - Recurso de Apelação 

Cível - Classe II - 19 - nº 25.857, da Paranatinga – 2ª Câmara Cível - 

Relator: Des. Mariano Alonso Ribeiro Travassos) “MANDADO DE 

SEGURANÇA - REEXAME NECESSÁRIO DE SENTENÇA - AUTORIZAÇÃO 

PARA CONFECÇÃO DE TALONÁRIOS DE NOTAS FISCAIS - RECUSA DO 

FISCO - DIREITO LÍQUIDO E CERTO - SÚMULA Nº 547 DO SUPREMO 

TRIBUNAL FEDERAL - SENTENÇA RATIFICADA IN TOTUM. Sendo o 

talonário de nota fiscal imprescindível para o exercício das atividades 

comerciais do impetrante, configura lesão a seu direito líquido e certo a 

recusa do órgão fazendário em autorizar a sua impressão.” (TJMT – 3ª 

Câmara Cível - Reexame Necessário de Sentença - Classe II - 27 - Nº 

9.131- Barra Do Garças - Relator: Exmo. Sr. Des. José Ferreira Leite) 

“MANDADO DE SEGURANÇA - RECURSO DE APELAÇÃO - VIOLAÇÃO A 

DIREITO LÍQUIDO E CERTO - INEXISTÊNCIA DE CONEXÃO - 

ADMINISTRAÇÃO FAZENDÁRIA - RECUSA DE AUTORIZAÇÃO PARA 

CONFECÇÃO DE TALONÁRIO DE NOTAS FISCAIS - RECURSO IMPROVIDO. 

O mandado de segurança é a via adequada para cancelar ato ilegal e 

arbitrário praticado pela autoridade pública. Para que haja conexão entre 

duas ou mais ações, necessária a identidade de objeto e a causa de pedir, 

conforme prescreve o artigo 103 do CPC. Não se mostra lícita à 

Administração Fazendária violar direito líquido e certo do contribuinte, 

negando-lhe fornecer certidões garantidas constitucionalmente, 

indispensáveis ao exercício de suas atividades.” (TJMT – 3ª Câmara Cível 

- Reexame Necessário De Sentença Com Recurso De Apelação Cível - 

Classe II - 27 - Nº 6.344 – ITIQUIRA - Relator: Exmo. Sr. Des. Ernani Vieira 

De Souza) Assentando uma pá de cal sobre o assunto o STJ já firmou 

que: “TRIBUTÁRIO – ICMS – MANDADO DE SEGURANÇA – AUTORIZAÇÃO 

PARA IMPRESSÃO DE DOCUMENTOS FISCAIS – DÉBITOS COM A 

FAZENDA PÚBLICA – PRINCÍPIO DO LIVRE EXERCÍCIO DE ATIVIDADE 

ECONÔMICA – ARTIGO 170, PARÁGRAFO ÚNICO, DA CONSTITUIÇÃO 

FEDERAL – SÚMULA Nº 547 DO STF – MATÉRIA CONSTITUCIONAL – 

NORMA LOCAL – RESSALVA DO ENTENDIMENTO DO RELATOR – 1. O 

Poder Público atua com desvio de poder negando ao comerciante em 

débito de tributos a autorização para impressão de documentos fiscais, 

necessários ao livre exercício das suas atividades. Artigo 170, parágrafo 

único da Carta Magna. 2. Ratio essendi das Súmulas 70, 323 e 547 do E. 

STF e 127 do STJ no sentido de que a Fazenda Pública deve cobrar os 

seus créditos através de execução fiscal, sem impedir direta ou 

indiretamente a atividade profissional do contribuinte. 3. É defeso à 

administração impedir ou cercear a atividade profissional do contribuinte, 

para compeli-lo ao pagamento de débito, uma vez que este procedimento 

redundaria no bloqueio de atividades lícitas, mercê de representar 

hipótese da autotutela, medida excepcional ante o monopólio da jurisdição 

nas mãos do Estado-Juiz. 4. (...)” (STJ – RESP 633675 – RS – 1ª T. – Rel. 

Min. Luiz Fux – DJU 30.08.2004 – p. 00227).” “É cediço na jurisprudência 

que, dispondo, o fisco, de procedimento adequado e instituído em lei, para 

a execução de seus créditos tributários, deve eximir-se de efetivar 

medidas restritivas à atividade do contribuinte, especialmente providências 

coativas que dificultem ou impeçam o desempenho da mercancia....” 

(Resp. 16.953-0, 23.3.94, 1ª T STJ, rel. Min. Demócrito Reinaldo, in DJU 

9.5.94, p. 10808)” Não obstante, é fato que a Fazenda dispõe de outros 

meios, menos prejudiciais ao contribuinte, para a satisfação de seus 

débitos, bem como de diversas ferramentas para apurar eventuais 

irregularidades e aplicar sanções delas decorrentes. O que não se admite 

é que qualquer que seja o ente federativo, venha a disponibilizar meios 

coercitivos para fiscalizar e exigir o pagamento de seus créditos. A 

matéria, inclusive, encontra-se sumulada pelo Supremo tribunal Federal, 

vejamos: “Súmula nº. 70. É inadmissível a interdição de estabelecimento 

como meio coercitivo para cobrança de tributo.” “Súmula nº. 323. É 

inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para 

pagamento de tributos.” “Súmula nº. 547. Não é lícito à autoridade proibir 

que o contribuinte em débito adquira estampilhas, despache mercadorias 

nas alfândegas e exerça suas atividades profissionais.” Diante dos fatos 

e fundamentos expostos, entendo que deve ser concedida a segurança 

pretendida pela parte impetrante por ter seu direito líquido e certo ferido 

pelo ato coator da impetrada. DISPOSITIVO Posto isto, ACOLHO a 

pretensão deduzida na petição inicial, razão porque JULGO integralmente 

PROCEDENTE o pedido formulado pela impetrante para: 1) CONCEDER a 

segurança pleiteada, CONFIRMANDO a liminar deferida no Id. 24460682, a 

fim de DECLARAR a ilegalidade da exigência de quitação dos débitos 

tributários como condição para emissão de notas fiscais ao impetrante, 

devendo prontamente restabelecer a emissão das notas 

independentemente do pagamento do débito contido na CDA nº 20084917 

da PGE-MT. 2) Assim, nos termos do inciso I, do artigo 487 do CPC, 

DECLARO EXTINTO o feito COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO proposto por 

Agenor Daniel da Silva contra ato ilegal e lesivo a direito seu, líquido e 

certo, praticado pelo Sr. Adriano Moreira Bazilio de Lima, Gerente 

Fazendário da exatoria da Secretaria de Fazenda Estadual, vinculado a 

Secretaria de Fazenda do Estado de Mato Grosso. Processo isento de 

custas e honorários, Súmulas 512 do Supremo Tribunal Federal e 105 do 

Superior Tribunal de Justiça, bem como do artigo 10, inciso XXII, da 

Constituição do Estado de Mato Grosso. Em tempo, EXTRAIA-SE cópia 

integral desta sentença, ENCAMINHANDO-A a autoridade impetrada, 

conforme determina o artigo 13 da Lei nº 12.016/2009 (LMS). Nos termos 

do § 1º artigo 14 da Lei nº 12.016/2009 (LMS), a decisão deve ser 

submetida ao duplo grau de jurisdição obrigatório, pelo que DETERMINO, 

após o transcurso do prazo para apelação, sejam os autos REMETIDOS ao 

egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com nossas 

homenagens. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003370-73.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SIQUEIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DO NASCIMENTO OAB - MT17972/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))

 

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

impulsiono o feito intimando os advogados das partes acerca da proposta 

de honorários juntada no ID 31134651, em 05 (cinco) dias (art. 465, §2º, 

NCPC). Havendo concordância, a parte ré deverá, no mesmo prazo, 
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depositar a verba honorária. Mariel Valéria Althmann Toni Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000033-71.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES ALENCAR BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

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

no prazo de quinze (15) dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003916-60.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. M. D. S. (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:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003916-60.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): L. D. M. D. S. REU: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO 

SEGURO DPVAT SA Vistos. A devida análise do mérito da postulação 

impõe a realização de perícia médica para enquadrar o local e a grau de 

suposta(s) lesão(ões) sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados 

pela Lei nº 6.194/74 e tabela anexa, providência que, se não efetivada, 

pode até mesmo ensejar a nulidade do julgamento. Com isso, considerando 

que causas desta natureza são frequentes, numerosas são as 

nomeações de médicos peritos para a elaboração do laudo pericial, que 

majoritariamente são requeridas pela parte autora, beneficiária da 

gratuidade de justiça, ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou 

seja, impondo ao Estado o dever de arcar com os honorários periciais, que 

somente serão pagos após o ajuizamento de competente ação contra o 

Estado de Mato Grosso (art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta 

urbe, há histórica e severa escassez de profissionais que aceitam as 

nomeações judiciais, inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, 

§1º, II, CNGC) e causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da 

tutela de mérito, não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada 

às regras fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

27 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000187-26.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO CARVALHO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000187-26.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): CRISTIANO CARVALHO DOS SANTOS REU: INSS-INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos etc. Intime-se a parte requerida 

para que, no prazo de 30 (trinta) dias, manifeste-se sobre o petitório de ID 

28992361. Após, conclusos. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004766-17.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA CARVALHO MARTINS E SILVA MORENO OAB - MT0011206A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004766-17.2019.8.11.0007 
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AUTOR(A): LUIS SILVA SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL Vistos, etc. Defiro o pedido de ID 31291662. 

Renove-se o mandado de estudo psicossocial, em razão da 

impossibilidade de concretização do ato pelas razões esposadas sob ID 

27607488. Aportado o estudo, intimem-se as partes para manifestação no 

prazo comum de quinze dias. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean 

Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001820-72.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CACIENE SOARES FERRAS PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001820-72.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: CACIENE 

SOARES FERRAS PEREIRA Vistos etc. Defiro o pleito de suspensão por 

seis meses, contados da data da petição de ID 27322031 (12/12/2019). 

Findo este, intime-se a parte exequente para manifestação, no prazo de 

15 (quinze) dias. Expeça-se alvará de levantamento da quantia depositada 

a título de honorários advocatícios em favor da parte autora. Intime-se. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1004335-17.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA ARCANJO DE SOUZA (AUTOR(A))

JOSE GILBERTO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE APARECIDA DA SILVEIRA ARAUJO DA SILVA OAB - 

MT0008341S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E ESTOFADOS MR LTDA (REU)

MOVEIS ROMERA LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE DA COSTA RIBEIRO OAB - PR20300-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1004335-17.2018.8.11.0007 

AUTOR(A): JOSE GILBERTO DA SILVA, VANUZA ARCANJO DE SOUZA 

REU: MOVEIS ROMERA LTDA, INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS E 

ESTOFADOS MR LTDA Vistos etc. Trata-se de ação de despejo proposta 

por José Gilberto da Silva e Vanuza Arcanjo de Souza da Silva em face de 

MÓVEIS ROMERA LTDA e INDÚSTRIA E COMÉRCIO DE MÓVEIS E 

ESTOFADOS MR LTDA. Proposta de acordo juntada no ID 20802251. A 

parte autora anuiu com os termos propostos no ID 27235271. É o relatório 

necessário. Decido. Compulsando os autos, vislumbra-se que as avenças, 

atinentes ao pagamento do débito que ensejou o ajuizamento deste feito, 

estão devidamente regulares, não havendo qualquer empecilho à 

homologação. Em face do exposto, HOMOLOGO o acordo ajustado, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, devendo seus termos ser 

estritamente obedecidos pelas partes. Os pagamentos devem ser 

comprovados nos autos, devendo a ré ser intimada para fazê-lo, em até 

quinze dias, quanto àqueles já realizados. Ademais, constatando que o 

instrumento de transação requereu a suspensão do feito enquanto 

perdurar as obrigações, nos termos do art. 922, do CPC, SUSPENDO o 

procedimento até 01/2021. Aguardem os autos em pasta destinada ao 

arquivamento provisório, e, encerrado o período de suspensão, intime-se 

a parte requerente para manifestação em até 10 (dez) dias, quando 

deverá requerer as medidas pertinentes ao deslinde do procedimento. 

Havendo manifestação das partes, venham-me conclusos. Intimem-se. 

Alta Floresta, 27 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001830-53.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDIR DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001830-53.2018.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: JURANDIR 

DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo 

Município de Alta Floresta/MT em face de Jurandir dos Santos. No ID 

2744706 o ente público municipal pleiteou o prosseguimento da execução 

em desfavor do novo proprietário do imóvel, alegando cuidar-se de 

obrigação propter rem, na qual o novo proprietário do imóvel é 

pessoalmente responsável pelos débitos tributários relativos aos bens 

adquiridos. Pois bem, em que pese os argumentos lançados pela parte 

autora, estabelece a súmula nº 392 do STJ: “A Fazenda Pública pode 

substituir a certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de 

embargos, quando se tratar de correção de erro material ou formal, 

vedada a modificação do sujeito passivo da execução.” O entendimento 

da Corte Cidadã tem o objetivo de resguardar o direito de ampla defesa da 

parte, pois, para que uma dívida tributária seja cobrada, primeiro é 

necessário que o Fisco realize o lançamento do tributo, momento no qual o 

contribuinte pode impugnar a cobrança na esfera administrativa. Acerca 

da impossibilidade de redirecionamento da execução em face do atual 

proprietário, colaciono o seguinte aresto do STJ: PROCESSUAL CIVIL. 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, ART. 535, II, DO CPC. EXECUÇÃO FISCAL. IPTU. 

IMPOSSIBILIDADE. REDIRECIONAMENTO. NOVO PROPRIETÁRIO DO 

IMÓVEL. 1. Não se configura a ofensa ao art. 535 do Código de Processo 

Civil, uma vez que o Tribunal a quo julgou integralmente a lide e solucionou 

a controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. O entendimento da Corte 

estadual está em consonância com a Súmula 392/STJ deste Tribunal de 

superveniência, no sentido de que: "A Fazenda Pública pode substituir a 

certidão de dívida ativa (CDA) até a prolação da sentença de embargos, 

quando se tratar de correção de erro material ou formal, vedada a 

modificação do sujeito passivo da execução (Súmula 392/STJ)". AgRg no 

AREsp 551.384/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda 

Turma, DJe 20/10/2014 e AgRg no Ag 1357867/RS, Rel. Ministro Napoleão 

Nunes Maia Filho, Primeira Turma, DJe 04/12/2013. 3. Recurso Especial 

não provido. (REsp 1534262/RN, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, 

SEGUNDA TURMA, julgado em 23/06/2015, DJe 05/08/2015) Outro não é o 

entendimento do Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – 

TRIBUTÁRIO – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU – AÇÃO DIRIGIDA CONTRA O 

PROPRIETÁRIO REGISTRAL – TRANSFERÊNCIA DA POSSE – 

REDIRECIONAMENTO DA DEMANDA AO ADQUIRENTE NO CURSO DA 

DEMANDA – INVIABILIDADE – SÚMULA 392 DO STJ – HONRÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – CABIMENTO EM EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

QUANDO ACOLHIDA – PROPORCIONALIDADE DA VERBA HONORÁRIA – 

RECURSO DESPROVIDO. Dirigida a execução fiscal unicamente contra o 

proprietário registral do imóvel à época, cujo nome consta da CDA não se 

afigura possível, no curso da demanda, o redirecionamento do feito ao 

adquirente/possuidor, especialmente quando a transferência da posse 

ocorreu bem antes do fato gerador do tributo executado e do ajuizamento 

da ação, já que admitida a substituição da CDA apenas nas hipóteses de 

erro material ou formal, consoante enunciado da Súmula 392, STJ. 

Segundo precedente desta Corte “O lançamento e a CDA são nulos, 

devido o reconhecimento da ilegitimidade passiva, sendo inviável a 

substituição da CDA, por implicar modificação do sujeito passivo (Súmula 

no 392 do STJ). É pacífico o entendimento do Superior Tribunal de Justiça, 

no sentido do cabimento de honorários advocatícios na exceção de 

pré-executividade, quando extinta a execução fiscal” (Ap 141435/2016, 

DES. MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 21/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016).Recurso 

desprovido. (Ap 114468/2015, DESA.ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES , 

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

27/03/2018, Publicado no DJE 19/04/2018) De igual forma, assim 

posicionou-se o Tribunal de Justiça de Santa Catarina: APELAÇÃO CÍVEL - 

TRIBUTÁRIO - EXECUÇÃO FISCAL - ALTERAÇÃO DO SUJEITO PASSIVO - 

IMPOSSIBILIDADE - SÚMULA 392 DO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 

ENTENDIMENTO CONFIRMADO PELO ERESP N. 1115649/SP, SOB O RITO 

DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973 - RECURSO 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 13 de 411



DESPROVIDO. "A considerar que, ao requerer a substituição da parte 

executada, almeja o exequente, em verdade, a alteração do sujeito 

passivo da CDA, o que não se admite, sob pena de alteração do próprio 

lançamento, solução outra senão, a extinção da ação, haja vista a 

impossibilidade de substituição do polo passivo da demanda. 'O 

ajuizamento de execução fiscal contra pessoa já falecida não autoriza o 

redirecionamento ao espólio, haja vista que não se chegou a angularizar a 

relação processual, faltando, pois, uma das condições da ação: a 

legitimidade passiva' (STJ, AgRg no Resp n. 1455518/SC, Rel. Min. Sérgio 

Kukina, Primeira Turma, j. 19.3.15)." (TJSC, Apelação Cível n. 

0008456-93.2006.8.24.0030, de Imbituba, rel. Des. Francisco Oliveira Neto, 

Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-08-2017). (TJSC, Apelação Cível 

n. 0002402-07.1997.8.24.0005, de Balneário Camboriú, rel. Des. Cid 

Goulart, Segunda Câmara de Direito Público, j. 22-01-2019). Dessa forma, 

considerando que a municipalidade visa alterar o polo passivo da 

execução, e não somente corrigir erro material ou formal da CDA, em 

dissonância com a súmula nº 392 do STJ, indefiro o pleito de fls. 37/38. 

Intime-se a parte requerente para dar regular prosseguimento ao feito, 

postulando o que entender de direito, no prazo de quinze dias, sob pena 

de extinção do processo. Cumpra-se. Alta Floresta, 27 de abril de 2020. 

Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003285-19.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLEI DA SILVA MEDEIRO RIBEIRO OAB - MT26660-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))

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

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003285-19.2019.8.11.0007 

REQUERENTE: MARIA DAS DORES DE ARAUJO REQUERIDO: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A 

devida análise do mérito da postulação impõe a realização de perícia 

médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 

inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

27 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003919-15.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EVILSON CARLOS GONCALVES OLIVEIRA (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:

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

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1003919-15.2019.8.11.0007 

AUTOR(A): EVILSON CARLOS GONCALVES OLIVEIRA REU: 

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA Vistos. A 

devida análise do mérito da postulação impõe a realização de perícia 

médica para enquadrar o local e a grau de suposta(s) lesão(ões) 

sofrida(s) pela parte autora, nos moldes delineados pela Lei nº 6.194/74 e 

tabela anexa, providência que, se não efetivada, pode até mesmo ensejar 

a nulidade do julgamento. Com isso, considerando que causas desta 

natureza são frequentes, numerosas são as nomeações de médicos 

peritos para a elaboração do laudo pericial, que majoritariamente são 

requeridas pela parte autora, beneficiária da gratuidade de justiça, 

ensejando a aplicação do art. 95, §3º, do CPC, ou seja, impondo ao Estado 

o dever de arcar com os honorários periciais, que somente serão pagos 

após o ajuizamento de competente ação contra o Estado de Mato Grosso 

(art. 507, §3º, da CNGC). Como resultado, nesta urbe, há histórica e 

severa escassez de profissionais que aceitam as nomeações judiciais, 
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inviabilizando qualquer forma de rodízio (art. 507, §1º, II, CNGC) e 

causando severa ofensa à célere e efetiva prestação da tutela de mérito, 

não estando a norma do art. 95, §3º, do CPC, adequada às regras 

fundamentais do ordenamento processual civil vigente, quando 

considerada a realidade da comunidade local. Com base nessas 

premissas, para atingir a necessária efetividade da atuação do Poder 

Judiciário, considerando também a excessiva dificuldade do comprimento 

do encargo pela parte autora, justificando a distribuição dinâmica do ônus 

da prova à requerida, com fulcro no art. 373, §1º, do CPC, atribuo à 

seguradora requerida o ônus de custear a perícia médica ora determinada, 

compartilhando o entendimento exarado pelo TJMT na ementa abaixo 

transcrita: AGRAVO DE INSTRUMENTO - COBRANÇA DE SEGURO DPVAT 

- RELAÇÃO DE CONSUMO - PROVA PERICIAL. INVERSÃO DO ÔNUS DA 

PROVA. PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS IMPOSTO A RÉ - 

POSSIBILIDADE – ADIANTAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS PELA 

PARTE REQUERIDA – OBRIGAÇÃO INEXISTENTE MAS COM AS 

CONSEQUÊNCIAS DA NÃO PRODUÇÃO DA PROVA – RECURSO 

DESPROVIDO. 1- Malgrado a inaplicabilidade do Código de Defesa ao 

Consumidor nas ações que envolvem o seguro DPVAT , o Novo Código de 

Processo Civil inovou em seu art. 373, §1º, do CPC/2015, prevendo a 

possibilidade excepcional de inversão do ônus da prova, desde que a 

causa apresente peculiaridades relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprimento do encargo nos termos da 

distribuição probatória ordinária e estática (art. 373, caput, CPC), ou ainda 

à maior facilidade de obtenção do fato contrário. 2- Quem tem o ônus de 

custear a prova é a ré, que o fará se quiser, porque ônus é faculdade, 

mas com consequência. (N.U 1013033-96.2019.8.11.0000, CÂMARAS 

ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE 

CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 03/12/2019, 

Publicado no DJE 10/12/2019) Para tanto, determino: 1 – Nomeio a perita 

Dra. Letícia Rosa de Andrade, para a realização da perícia médica 

necessária. 2 - Ademais, ante a imensa dificuldade em obter o aceite na 

presente Comarca de médicos peritos para a execução do nobre encargo 

que lhes é atribuído, e dado ao grau de complexidade da causa, arbitro os 

honorários periciais em R$ 500,00 (quinhentos reais), excepcionando-se a 

tabela da Resolução nº 232/2012-CNJ, de acordo com o permissivo 

previsto no art. 2º, §4º, da mencionada norma. 3 – Intime-se a perita 

nomeada, para fins de manifestação quanto à aceitação do encargo, no 

prazo de 05 (cinco) dias. 4 – Com a aceitação, intimem-se as partes para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, arguir o impedimento ou a suspeição do 

perito, se for o caso; indicar assistente técnico; e apresentar quesitos 

(art. 465, §1º, NCPC), se ainda não tiverem apresentado, devendo a parte 

ré depositar o valor dos honorários periciais em referido prazo. 5 – Após, 

intime-se o perito para ciência dos quesitos, devendo designar o dia, 

horário e local da perícia, cujo laudo deverá ser entregue no prazo de 60 

(sessenta) dias. Caso o perito entenda necessário fazer carga dos autos 

deverá se dirigir à escrivania para retirá-los. 6 - Passo a formular os 

quesitos do Juízo, nos seguintes termos: a) Qual o percentual de 

comprometimento da invalidez do membro afetado do autor, consoante 

especificação contida na tabela anexa à Lei n. 11.945/2009? 7 - Após, 

intimem-se as partes, inclusive a parte autora pessoalmente para 

comparecimento, devendo trazer todos os exames e laudos que dispuser. 

8 - Com a juntada do laudo pericial, intimem-se as partes para fins e prazo 

do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a intimação das 

partes mediante publicação no DJE. 9 - Superado o prazo ventilado, 

certifique-se e à conclusão mediante correta triagem. Cumpra-se, 

providenciando e expedindo o necessário. Às providências. Alta Floresta, 

28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000128-43.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IDALINO TEZA (EXECUTADO)

AGROMEL AGRO MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

IVONI DELLA GIUSTINA TEZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1000128-43.2016.8.11.0007 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AGROMEL AGRO 

MAQUINAS MEDIANEIRA LTDA - ME, IVONI DELLA GIUSTINA TEZA, 

IDALINO TEZA Vistos, etc. De acordo com o disposto no §3º, do art. 256, 

do CPC, este Juízo procedeu à busca do endereço da parte executada 

através do sistema Infoseg e logrou êxito em obter logradouro no qual 

ainda não foi tentada a citação. Assim, antes de presumir que os 

executados encontram-se em local incerto e não sabido, determino a 

citação destes no endereço constante no extratos em anexo, por via 

postal, indeferindo, por ora, a citação editalícia. Não havendo êxito, 

voltem-me conclusos. Aportada resposta, à réplica. Intime-se a parte 

autora para ciência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta, 

28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas Bezerra Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001239-57.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AURELIO LORENSSETTI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN GARCIA DE FREITAS BEZERRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTA 

FLORESTA DECISÃO Numero do Processo: 1001239-57.2019.8.11.0007 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE ALTA FLORESTA EXECUTADO: AURELIO 

LORENSSETTI Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal promovida pela 

Fazenda Pública Municipal em face de AURÉLIO LORENSSETTI. 

Considerando o cancelamento informado pela exequente (ID 23520194), 

com fulcro nos arts. 26 da Lei 6830/80 e 924, II, do CPC, extingo 

parcialmente o feito em relação à certidão de dívida ativa n.º 317/2019. 

Cumpra-se. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Jean Garcia de Freitas 

Bezerra Juiz de Direito

3ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002932-47.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS BARELLA OAB - MT0019537A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

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

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

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

sob Id 31580355.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000316-94.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA RUFINO DE SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

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

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

sob Id 31597706; II) intimar a Parte Autora para trazer sua Réplica, ao teor 

do Art. 350 do CPC, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000431-86.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 15 de 411



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

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SPOTTI GRECO (EXECUTADO)

LUIZ APARECIDO GRECO (EXECUTADO)

 

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

patrono, para, em 15 dias, requerer o que de direito, manifestando-se 

acerca da manifestação do curador especial

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001897-47.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DIAS DA PAIXAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001897-47.2020.8.11.0007 Vistos. 1) RECEBO a 

inicial em todos os seus termos. 2) DEFIRO o benefício da Justiça Gratuita, 

que poderá ser revogado a qualquer tempo, acaso verificadas as 

hipóteses legais. 3) Tendo em vista a improvável conciliação em casos 

tais, e ainda, o grande número de ações de DPVAT distribuídas nos 

últimos meses, com o esgotamento de pauta livre, DEIXO de designar a 

audiência preliminar prevista no art. 334, do CPC. 4) CITE-SE a requerida 

para apresentar contestação no prazo de 15 (quinze) dias, e 

CONSIGNE-SE que, havendo interesse da requerida em conciliar, deverá 

indicar em preliminar de contestação. CONSIGNE-SE ainda, que deverá a 

parte requerida se manifestar sobre os fatos aduzidos na inicial, eis que 

os não impugnados serão presumidos como verdadeiros, de acordo com o 

disposto no art. 344, todos da Lei 13.105/15. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alta Floresta, MT, 27 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004865-84.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE AILTON DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1004865-84.2019.8.11.0007 Vistos, DEFIRO o pedido 

sob o ID 31323934. EXPEÇA-SE conforme pugnando, consignando o prazo 

de 15 (quinze) dias para o cumprimento. Com o aporte do determinado, 

vista às partes pelo prazo comum de 15 (quinze) dias e após, conclusos. 

CUMPRA-SE. Alta Floresta, MT, 28 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI 

DEZANETTI Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005524-93.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANA MOCKEWITZ (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))

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1005524-93.2019.8.11.0007 Vistos. Trata-se de 

embargos de declaração interpostos pela parte requerida contra a decisão 

saneadora proferida sob o id. 31038727, visando à revogação da referida 

decisão que arbitrou os honorários periciais, determinando que tal ônus 

fosse suportado pela ora embargante. Manifestação da parte embargada, 

pugnando pela manutenção da decisão. É o relatório. 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). Em análise percuciente 

dos autos, constato que os embargos de declaração interpostos não 

merecem ser conhecidos, vez que não se fundam nos citados vícios, mas 

sim, em irresignação da parte recorrente à decisão proferida. Não cabe 

em sede de embargos de declaração, a modificação da decisão que a 

parte não concorda, devendo a matéria desafiada ser objeto de recurso. 

Nesse sentido: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. RECURSO ORDINÁRIO EM 

HABEAS CORPUS. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO ACÓRDÃO. 

INOCORRÊNCIA. EFEITOS INFRINGENTES. MERA IRRESIGNAÇÃO DO 

EMBARGANTE. PREQUESTIONAMENTO. DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL. 

IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS REJEITADOS. I - São cabíveis embargos 

declaratórios quando houver, na decisão embargada, qualquer 

contradição, omissão ou obscuridade a ser sanada. Podem também ser 

admitidos para a correção de eventual erro material, consoante 

entendimento preconizado pela doutrina e jurisprudência, sendo possível, 

excepcionalmente, a alteração ou modificação do decisum embargado. II - 

Mostra-se evidente a busca indevida de efeitos infringentes, em virtude da 

irresignação decorrente do resultado do julgamento que desproveu o 

recurso ordinário em habeas corpus pois, na espécie, à conta de omissão 

no decisum, pretende o embargante a rediscussão de matéria já 

apreciada. III - Não compete a este eg. STJ se manifestar explicitamente 

sobre dispositivos constitucionais, ainda que para fins de 

prequestionamento. (Precedentes). Embargos rejeitados. (STJ - EDcl no 

RHC: 37419 SP 2013/0136728-8, Relator: Ministro FELIX FISCHER, Data de 

Julgamento: 26/05/2015, T5 - QUINTA TURMA, Data de Publicação: DJe 

08/06/2015). Os embargos de declaração não se prestam à correção de 

erro de julgamento” (RTJ 158/270). Ante o exposto, por se tratar de 

instrumento inadequado para alterar a decisão proferida, NÃO CONHEÇO 

OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos, com fundamento nos 

artigos 1.022 e seguintes do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

mantenho a decisão atacada pelos seus próprios fundamentos. Preclusa 

esta decisão, INTIME-SE a parte requerida para efetuar o pagamento da 

verba honorária pericial, no prazo de 15 (quinze) dias. Intimem-se. Alta 

Floresta, MT, 28 de abril de 2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001907-91.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ARLINDO RIBEIRO SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEN DAIANE MAGALHAES DE OLIVEIRA OAB - MT19520/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEBORA MOREIRA DE SOUZA (REU)

Magistrado(s):

JANAINA REBUCCI DEZANETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA DE ALTA 

FLORESTA Autos n° 1001907-91.2020.8.11.0007 Tendo em vista que a 

parte autora informa ser aposentado, todavia não comprova a sua real 

condição, DETERMINO a sua intimação para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, emende a inicial comprovando ser aposentado, bem como 

comprovando a alegada hipossuficiencia. Decorrido o prazo de 15 

(quinze) dias, certifique-se e concluso. Alta Floresta, MT, 28 de abril de 

2020 JANAÍNA REBUCCI DEZANETTI Juíza de Direito

4ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010062-42.2012.8.11.0007
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Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE DE SOUZA GRECO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da Carta Precatória juntada no ID – 21850548, 

bem como para manifestar-se nos presentes autos requerendo o que de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de extinção e arquivamento 

do feito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010064-12.2012.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA CEZARO FARIA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNIDADE DE ENSINO SUPERIOR RESENDE DE FREITAS LTDA - ME 

(EXECUTADO)

JUSCELINO RESENDE DE FREITAS (EXECUTADO)

IGOR JUNIOR BRUN (EXECUTADO)

MATEUS DE TOLEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo a intimação do Exequente, na pessoa de seu 

advogado, do inteiro teor da certidão juntada no ID n° 28838327, e para 

requerer, no prazo de 15 (quinze) dias, o que entender de direito, sob 

pena de extinção do feito. Yana Kálita de Araujo Sousa Estagiária - 41890

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001629-90.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JAIRO CEZAR DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR M SIQUEIRA (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: 1001629-90.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: JAIRO CEZAR DA 

SILVA EXECUTADO: VALDIR M SIQUEIRA Vistos. INTIME-SE o exequente 

para, após findar o período de fechamento temporário do Fórum 

estabelecido na Portaria-Conjunta nº 281/2020-TJMT, apresentar o título de 

crédito que embasou o ajuizamento da presente execução perante a 

Secretaria da 4ª Vara, a fim de ser carimbado, em 05 (cinco) dias, nos 

termos do Enunciado nº 126 do Fonaje, uma vez que se trata de título 

circulável. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 03 (três) dias, 

efetuar o pagamento da dívida, sob pena de penhora de tantos bens 

quantos bastem para a satisfação do débito (art. 829, CPC). Transcorrido 

o prazo para pagamento, DETERMINO: I. INTIME-SE a parte credora para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar-se no feito; II. PROCEDA-SE a 

inclusão do nome da parte executada em cadastro de inadimplentes 

(SPC/SERASA), com fundamento no artigo 782, §3º do CPC. Consigno 

que, efetuado o pagamento, garantida a execução ou extinto o feito, a 

Secretaria da Vara deverá requisitar o imediato cancelamento da inscrição 

no rol de inadimplentes (art. 782, §4º, CPC). Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 23 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002961-63.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ANGELITA SILELI MACHADO CONFORTIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAYME EBURNEO QUEIROZ OAB - MT0016469A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

feliciano lyra moura OAB - MT15758-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002961-63.2018.8.11.0007 EXEQUENTE: ANGELITA SILELI 

MACHADO CONFORTIN EXECUTADO: BANCO PAN Vistos. Garantido o 

Juízo por meio de depósito em conta judicial, o qual abarca o valor total 

executado (Enunciado n° 117 do Fonaje), recebo os embargos 

apresentados sob o Id. 31352898 no efeito suspensivo, nos termos do art. 

919, § 1° do CPC. INTIME-SE a parte embargada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, apresentar resposta. Apresentada a resposta do embargado 

ou decorrido o respectivo prazo, remeta-se o processo para julgamento. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 

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

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001867-12.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FLORESTA TECIDOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SANTANA SILVA OAB - MT21438-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001867-12.2020.8.11.0007 EXEQUENTE: FLORESTA 

TECIDOS LTDA - ME EXECUTADO: LEANDRO MORAIS SERIANO EIRELI 

Vistos. Intime-se a parte exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

comprovar a sua condição atualizada de microempreendedor individual, 

microempresa ou empresa de pequeno porte, conforme prevê o art. 8º da 

Lei n.º 9099/95, sob pena de extinção do feito. Neste sentido, inclusive, é 

o enunciado 135 do Fonaje: “O acesso da microempresa ou empresa de 

pequeno porte no sistema dos juizados especiais depende da 

comprovação de sua qualificação tributária atualizada e documento fiscal 

referente ao negócio jurídico objeto da demanda”. Cancele-se a audiência 

de conciliação. Intime-se. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1001905-24.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCI MENEQUELI FERNANDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001905-24.2020.8.11.0007 POLO ATIVO:NEUCI 

MENEQUELI FERNANDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JULIANO 

DOS SANTOS CEZAR POLO PASSIVO: BANCO DO BRASIL SA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ALTA 

FLORESTA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

15:40 , no endereço: AVENIDA ARIOSTO DA RIVA, 1987, CENTRO, ALTA 

FLORESTA - MT - CEP: 78580-000 . 28 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: 1004794-82.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE PEREIRA DE OLIVEIRA COLODEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY CLAUDIA DA SILVA GONCALVES OAB - MT26186/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)
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CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004794-82.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ALINE PEREIRA 

DE OLIVEIRA COLODEL REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. Em 

análise aos autos eletrônicos, verifica-se que as partes requerem a 

incorporação de termo aditivo do acordo entabulado no Id nº 28573001. 

Como é cediço, não há óbice à homologação de acordo mesmo após a 

prolação da sentença, sem que isto represente ofensa à coisa julgada, 

utilizando-se tal entendimento por analogia no presente caso. Neste 

sentido segue a jurisprudência: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO 

FIDUCIÁRIA. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO APÓS SENTENÇA. 

POSSIBILIDADE. Tratando-se de direitos patrimoniais de caráter privado, o 

acordo celebrado entre as partes deve ser homologado pelo juiz para que 

surta seus efeitos, independentemente de o processo já ter sido 

sentenciado. Inexistência de afronta aos artigos 463 e 471 do CPC . 

Precedentes jurisprudenciais. RECURSO PROVIDO. DECISÃO 

MONOCRÁTICA.” (Agravo de Instrumento Nº 70065023780, Décima Quarta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Judith dos Santos 

Mottecy, Julgado em 29/05/2015). Ante o exposto, HOMOLOGO, para que 

produza seus efeitos jurídicos e legais, o acordo entabulado entre as 

partes no Id 28748959 e, por conseguinte, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 487, inciso III, b, 

do Código de Processo Civil. Caso haja custas processuais pendentes de 

quitação, proceda-se de acordo com as disposições da CNGC/MT. 

Intimem-se. Por fim, certificado o trânsito em julgado, arquive-se, 

observadas as formalidades legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 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: 1005445-17.2019.8.11.0007

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:

ALEXANDRE BRAZ RUFO (REQUERIDO)

 

Certifico que procedo a intimação da parte autora, do inteiro teor da 

juntada do documento de ID nº 29438755, para no prazo de 05 dias, 

indicar endereço atualizado da parte requerida, para posterior designação 

de audiência de conciliação.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001034-28.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

OZIRES A RODRIGUES & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSIMERY ANTONIO RODRIGUES OAB - SC37636 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAGMAR COSTA CAMPOS (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: 1001034-28.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: OZIRES A 

RODRIGUES & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: DAGMAR COSTA CAMPOS 

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

indica primeiramente o dinheiro na ordem preferencial de bens 

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

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

837 do CPC e no artigo 512 da CNGC/MT, o que foi feito em gabinete sobre 

o valor exequendo. Sobre o assunto segue o recente julgado: “EMENTA: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO - CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - PENHORA 

POR MEIO DO SISTEMA BACENJUD - POSSIBILIDADE - INFRAÇÃO DA LEI 

DE ABUSO DE AUTORIDADE - INOCORRÊNCIA. A determinação de 

penhora de dinheiro por meio do sistema BACENJUD até o limite do valor 

do débito não caracteriza a infração disposta no art. 36, da Lei nº 

13.869/19, que dispõe sobre os crimes de abuso de autoridade. Logo, é 

cabível a penhora de dinheiro, em depósito ou aplicação em instituição 

financeira em nome do devedor, por meio do sistema BACENJUD, nos 

termos do art. 854, do CPC/2015, uma vez que prioritária, conforme 

disposto no art. 835 do CPC/2015, mormente porque o objetivo da 

execução é, primordialmente, a satisfação do direito do credor.” (TJMG - 

Agravo de Instrumento-Cv 1.0000.19.147079-8/001, Relator(a): Des.(a) 

Luciano Pinto , 17ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 23/01/2020, publicação 

da súmula em 23/01/2020). Consigno que a ordem de bloqueio via sistema 

BacenJud já foi feita em gabinete sobre o valor exequendo e restou 

infrutífera a tentativa. 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, sendo 

que na consulta foram encontrados somente veículos com anotação 

preexistente de restrição judicial, fato este que dificulta a penhora do bem 

e não se coaduna com os princípios norteadores dos Juizados Especiais. 

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, 28 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005464-23.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAQUELINE DE SALLES MONCOS (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: 1005464-23.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: JAQUELINE DE 

SALLES MONCOS 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 consulta de veículos registrados em nome da parte executada, 

via sistema RENAJUD, o que já foi feito em gabinete, sendo que na 

consulta não foram encontrados veículos, consoante extrato anexo. 

INDEFIRO o pleito formulado de pesquisa via sistema INFOJUD uma vez 

que a pesquisa via referido sistema, por ser uma ferramenta eletrônica 

para fornecimento de dados e declarações sigilosos do contribuinte junto 

à Receita Federal, deve ser adotada como medida excepcional, a ser 

cuidadosamente analisada caso a caso. De fato, deve-se averiguar a 

preexistência de provas a indicar a premente necessidade de tomada 

dessa diligência por parte do Juízo, o interesse público que envolve a 

questão e, em especial, a demonstração de que a parte interessada em 

conhecer dessas informações tomou todas as providências possíveis, 

que estiveram ao seu alcance, no sentido de conseguir informações 

acerca da existência de bens em nome do executado, uma vez que o 

acesso ao INFOJUD implica em quebra de sigilo fiscal. DEFIRO o pedido 

formulado pela credora e determino a expedição de mandado de penhora, 

remoção e avaliação de bens suficientes para garantir a execução, 

devendo a parte executada ser intimada da penhora no mesmo ato, 

constando que será designada audiência de conciliação e a parte 
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executada será intimada para comparecimento, oportunidade em que 

poderá oferecer embargos à execução, conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 

9.099/95. Consigno que os bens penhorados deverão ser depositado em 

poder da parte exequente, que assumirá o encargo de depositário fiel e 

exercerá o ônus de guardar e conservar os bens, bem como de não 

dispor dos mesmos, sob pena de ser considerada depositária infiel. 

Frisa-se que a remoção dos bens e nomeação da parte credora como 

depositária fiel revelam-se medidas necessárias como melhor forma de 

satisfazer o crédito exequendo, o qual se arrasta sem o devido 

adimplemento. Registro que, nos termos do Enunciado nº 14 do FONAJE, 

no que tange aos os bens móveis que guarnecem a residência da parte 

executada, poderão ser objeto de penhora exclusivamente aqueles que 

não são essenciais a habitabilidade. Em caso de êxito na penhora , 

efetuada a penhora integral do valor exequendo, a Secretaria da Vara 

deverá designar data para realização de audiência de conciliação, 

oportunidade em que o executado poderá oferecer embargos à execução, 

conforme art. 53, § 1º da Lei n.º 9.099/95. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 

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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003565-58.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

GRANADO & COUTO LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE VELOSO DA SILVA 01031164197 (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIONIR ADRIANO CONTREIRA OAB - MT0022337A (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: 1003565-58.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: GRANADO & 

COUTO LTDA - ME EXECUTADO: CRISTIANE VELOSO DA SILVA 

01031164197 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 penhora eletrônica. Assim, 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, 

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

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001125-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENILDA MARTINS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1001125-21.2019.8.11.0007 EXEQUENTE: HOSPITAL E 

MATERNIDADE SANTA RITA LTDA - EPP EXECUTADO: RENILDA MARTINS 

DOS SANTOS 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 penhora eletrônica. 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, 28 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002909-04.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 1002909-04.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002911-71.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)
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Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1002911-71.2017.8.11.0007 EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO 

MATHIAS DE SOUZA EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO. Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS 

DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002913-41.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA OAB - MT0016241A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: EXEQUENTE: ABDIEL VIRGINO MATHIAS DE SOUZA 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Trata-se de Execução 

contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o bloqueio eletrônico do valor 

executado, na sequência foi expedido alvará de liberação da quantia em 

favor do credor. Ante o exposto, tendo em vista a satisfação integral do 

débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO DE EXECUÇÃO COM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 924, II, do CPC. 

Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades legais. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 8011253-83.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS PETRUCCI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

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: 8011253-83.2016.8.11.0007 EXEQUENTE: JOAO CARLOS 

PETRUCCI JUNIOR EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. 

Trata-se de Execução contra a Fazenda Pública Estadual. Efetuado o 

bloqueio eletrônico do valor executado, na sequência foi expedido alvará 

de liberação da quantia em favor do credor. Ante o exposto, tendo em 

vista a satisfação integral do débito, JULGO EXTINTA A PRESENTE AÇÃO 

DE EXECUÇÃO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no artigo 

924, II, do CPC. Intimem-se. Sem custas e honorários advocatícios. Por fim, 

certificado o trânsito em julgado, arquive-se, observadas as formalidades 

legais. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 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: 1000751-05.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA MARIA TEIXEIRA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

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: 1000751-05.2019.8.11.0007 REQUERENTE: CICERA MARIA 

TEIXEIRA CORDEIRO REQUERIDO: BANCO CETELEM S.A. Vistos. Ausente 

o relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do vigente Código de Processo Civil. I – Preliminar a) Da 

decadência Não se vislumbra hipótese de decadência, vez que o art. 26, 

parágrafo §3º do CDC, traz as alternativas onde não se operam a 

decadência, qual seja: quando o vício for oculto, o prazo decadencial se 

inicia no momento em que ficar evidenciado o defeito, no presente caso 

ocorrido nos descontos sofridos em 2019. Indefiro a preliminar II – Mérito 

Sustenta a autora que vem sofrendo descontos indevidos pelo banco 

requerido em seus benefícios previdenciários correspondente a 

“Descontos de Cartão de Crédito”, não contratado e não autorizado pela 

autora. Insurge, ainda, que verificou que no extrato do INSS que vem 

sendo descontados valores pelo requerido, relativos aos contratos de nº 

97-829234952/18 e 97-829260083/18, sendo que tais descontos vem 

ocorrendo de 22/03/2018 até o momento da propositura da ação somavam 

a quantia de R$ 940,97 reais de descontos consignados. De outro norte, a 

ré defende que não praticou qualquer ilícito passível de dano moral, pois, 

os descontos consistem no exercício regular de um direito, uma vez que a 

autora contratou 02 (dois) cartões de crédito consignados nº 

4029.34XX.XXXX.5576 e 4029.34xx.xxxx.6072, junto ao banco Cetelem 

emitidos em 09/03/2018 e 10/03/2018, registrado no contrato nº 

97-829260083/18 e 97-829234952/18, sendo o cartão emitido a pedido da 

consumidora mediante o preenchimento de proposta solicitando saque no 

valor de R$ 1.289,68 reais para cada cartão de crédito , instruindo a 

contestação com diversos documentos, dentre eles contrato assinado, 

pleiteando a compensação de valores, improcedência da ação e 

condenação da autora à litigância de má-fé, Inicialmente, no caso, trata-se 

de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de Defesa do 

Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao 

conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do 

CDC. Analisando detalhadamente os documentos acostados pela 

requerida, verifico que o contrato de adesão de Id nº 19773442 está 

devidamente assinado pela parte autora, e munido com diversos 

documentos, tais como: RG e CPF, cartão do Banco Sicredi, comprovante 

de endereço em nome do marido e certidão de casamento. E, embora 

alegue a autora em seu depoimento pessoal na audiência de instrução (Id 

nº 30021249/ 30021253) que não contratou os serviços da ré ou recebeu 

cartão de crédito de consignado, as provas anexadas conduzem ao 

contrário. Resta, portanto, evidente que houve a regular contratação dos 

serviços do requerido, o que se confirma pelo contrato e pelo depoimento 

da autora, sendo o contrato legitimamente assinado, mediante a 

apresentação dos documentos pessoais necessários, sendo então 

realizada a habilitação dos serviços. E com base no livre convencimento 

motivado e analisando as provas anexadas pela ré decido pela 

constatação de existência de relação jurídica entre as partes, pois a 

utilização dos serviços fora contratada e o pagamento se dá por meio de 

descontos no benefício previdenciário da autora. Segundo disposto na Lei 

9.099/95 o Juiz dirigirá o processo com liberdade e adotará a decisão que 

reputar mais justa e equânime: Art. 5º O Juiz dirigirá o processo com 

liberdade para determinar as provas a serem produzidas, para apreciá-las 

e para dar especial valor às regras de experiência comum ou técnica. Art. 

6º O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às exigências do bem 

comum. Deste modo, tenho que a requerida desincumbiu-se do ônus de 

comprovar os fatos alegados, de que existe a relação jurídica, bem como 

demonstrou a origem dos descontos, nos termo dos art. 373, II, CPC. E 

sobre os danos morais, para que sejam reparados, é necessário 

considerar a conduta ilícita, a natureza da lesão e o porte econômico das 

partes. É importante observar, inclusive, as circunstâncias que norteiam 
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os fatos, devendo ser aplicada a regra, moderadamente, para que não 

implique locupletamento indevido e sem causa, o que não se pode admitir. 

Deve também, haver coerência com o caso em julgamento e atingir o 

objetivo de punir o ofensor. No caso dos autos, as circunstâncias indicam 

que não existiu qualquer lesão à moral da parte autora quanto aos 

descontos oriundos de serviços realmente contratados, portanto, não há 

que se falar em indenização por danos morais, sendo este o entendimento 

atual da jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

in verbis: E M E N T A: RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA 

DOS JUIZADOS ESPECIAIS E CERCEAMENTO DE DEFESA - REJEITADAS 

ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA DE SEGURO - NÃO COMPROVADA 

– CONTRATO JUNTADO NA CONTESTAÇÃO - COBRANÇA DEVIDA - 

DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS - NÃO 

COMPROVAÇÃO MÍNIMA DAS ALEGAÇÕES DA PARTE RECLAMANTE - 

ÔNUS QUE LHE INCUMBE, NOS TERMOS DO ART. 373, I, DO CPC - 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 1- Rejeitada a preliminar de 

incompetência em razão da complexidade da causa, porque a perícia 

grafotécnica pretendida revela-se desnecessária, dado a identidade entre 

as assinaturas constantes no contrato e aquela constante no documento 

pessoal do recorrido. 2- Rejeito a preliminar de cerceamento de defesa, 

pois a questão debatida pelas partes se configura exclusivamente de 

direito, sendo desnecessária a produção de outras provas. 3- 

Comprovada a contratação do seguro, mediante apresentação de contato 

devidamente assinado pelo recorrido, resta demonstrada a relação jurídica 

e, por consequência, revela-se legítima a cobrança questionada na 

inicial.4- Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a 

conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano. In casu, 

não restou demonstrada a prática de conduta ilícita por parte da 

requerida.5- Inexistindo prova inequívoca quanto à falha na prestação do 

serviço alegada, não há que se falar em indenização por danos 

materiais.6- Recurso conhecido e provido. (TJMT. N.U 

1000656-88.2018.8.11.0013, TURMA RECURSAL, VALDECI MORAES 

SIQUEIRA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/07/2019, Publicado no 

DJE 15/07/2019) EMENTA: RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO –PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA REJEITADA - 

ALEGAÇÃO DE NÃO CONTRATAÇÃO REFERENTE À CARTÃO DE 

CRÉDITO – ALEGAÇÃO DE DESCONTOS INDEVIDOS NO BENEFÍCIO – 

INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA – COMPROVAÇÃO DA CONTRATAÇÃO 

– JUNTADA DE CONTRATO ASSINADO E DOCUMENTO PESSOAL – 

JUNTADA DE COMPROVANTE DE TED NA CONTA DO PROMOVENTE - 

CONTRATAÇÃO COMPROVADA – AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO – PROVA 

DOCUMENTAL SUFICIENTE - IMPROCEDÊNCIA MANTIDA– RECURSO 

DESPROVIDO.Em se tratando de prova essencialmente documental, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento, em 

homenagem aos princípios da simplicidade, celeridade e economia 

processual. Havendo alegação de inexistência de relação jurídica pelo 

consumidor referente a contratação de cartão de crédito, incumbe ao 

fornecedor de produtos e serviços provar que houve a contratação e a 

contraprestação. Imposição da regra da inversão do ônus da prova para 

que a empresa fornecedora de serviços comprove a contratação do 

cartão, sem a qual os descontos na aposentadoria são indevidos. 

Havendo a comprovação da contratação mediante a juntada de contrato 

assinado e cópia de documento pessoal que comprova a assinatura, bem 

como realização de TED na conta da promovente a improcedência se 

impõe. Sentença mantida.Recurso desprovido. (TJMT. N.U 

1001434-70.2018.8.11.0009, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 19/07/2019, Publicado no DJE 22/07/2019). 

Como se não bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu 

pretensão que sabe não ter direito, diante da legalidade do contrato 

celebrado, o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta 

contrária à probidade processual e que autoriza o reconhecimento da 

litigância de má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados 

demonstram atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte 

reclamante como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único 

intento é o lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e 

processual, têm abarrotado os juizados especiais de processos, 

retardando o julgamento de causas legítimas e onde as partes mais 

necessitam da tutela jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, 

portanto, nas penalidades decorrentes da litigância de má-fé, conforme 

dispõe o art. 80, I e II, do Código de Processo Civil. III – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado pela reclamante em 

face do reclamado, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente 

CPC. Em decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos 

dos artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 

10% sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do 

CPC), custas processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante 

de 10% sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). 

Transitado em julgado e se nada for requerido em 15 dias, remetam-se os 

autos 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 a presente sentença à apreciação da 

Meritíssima Juíza de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO a 

sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 

28 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: 1004372-10.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES VOLPE NAVARRO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1004372-10.2019.8.11.0007 INTERESSADO: LOURDES 

VOLPE NAVARRO REQUERIDO: ITAU UNIBANCO S/A Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso II, do vigente Código de Processo Civil. I – Da Competência A título 

de elucidação, antes de analisar o pleito da autora, mister salientar que 

este juízo é competente para processar e julgar a presente ação, que não 

é ação executiva ou de cumprimento de sentença, mas sim ação 

autônoma, com esse caráter concedido pelo próprio CPC, em seu Art. 85, 

§ 18, ou seja, não é essa uma ação acessória. Para a fixação de 

honorários advocatícios, o juízo deve, de fato, observar os critérios 

estabelecidos no art. 85, § 2º, CPC. Mas o trâmite em juízo diverso de onde 

tramitou o processo originário é possível, devendo, para tanto, ser juntado 

à ação autônoma o processo originário integralmente, possibilitando ao 

magistrado a análise dos critérios objetivos, sendo que a requerente 

cumpriu tal requisito. É permitido, inclusive, o ajuizamento da demanda 

autônoma de definição e cobrança de honorários nos juízos dos Juizados, 

desde que respeitadas as regras especiais de competência da Lei 

9.099/1995, da Lei 10.259/2001 e da Lei 12.153/2009 e a regras gerais do 

CPC, que, frise-se, não fixou competência específica para essa ação 

autônoma. Portanto, tendo sido observadas as exigências legais da Lei nº. 

9.099/95, tipo de ação, legitimidade das partes, valor obedecendo ao teto 

máximo previsto para o Juizado Especial atribuído ao valor da causa, 

plenamente cabível a propositura da presente neste juízo. II - Mérito 

Trata-se de ação para definição e cobrança de honorários advocatícios 

sucumbenciais proposta por LOURDES VOLPE NAVARRO em face 

BANCO ITAÚ S/A, visando a fixação de honorários não concedidos na 

ação de execução que tramitou perante a Justiça Comum (2ª Vara desta 

Comarca), na qual atuou como patrona da parte executada. No mérito, a 

autora alegou que no ano de 1996 o requerido propôs Ação de Execução 

em desfavor de José Ilson Evaldt da Silva e Neilamar da Silva, os quais 

contrataram os serviços advocatícios da requerente para formular as 

suas defesas. Ressaltou, outrossim, que o processo executivo foi extinto 

em razão da inércia do exequente, ora requerido, o que acarretou o 

reconhecimento da prescrição intercorrente e a consequente extinção do 

feito. Afirmou, por fim, que o julgado condenou o exequente apenas em 

custas processuais, isentando-o do pagamento dos honorários 

advocatícios de sucumbência, apontando que a sentença transitou em 

julgado em 08 de fevereiro de 2018, instruindo a inicial com a cópia do 

processo executivo aqui discutido. Apesar de devidamente citada e 

intimada a parte requerida (ID nº. 28298594), esta deixou de apesentar 

contestação e não compareceu à Sessão de Conciliação (ID nº. 

28478108), tampouco justificou a sua ausência, razão pela qual a autora 
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requereu a decretação da revelia. Desse modo, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e 344 do CPC, que dispõem: Art. 20. Não comparecendo o 

demandado à sessão de conciliação ou à audiência de instrução e 

julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial, 

salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Art. 344. Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. Via de consequência, o 

julgamento antecipado da lide é à medida que se impõe, conforme vemos: 

Art. 355. O juiz conhecerá diretamente do pedido, proferindo sentença: II - 

o réu for revel, ocorrer o efeito previsto no art. 344 e não houver 

requerimento de prova, na forma do art. 349. Diante da inércia da parte 

requerida, esta abdicou de quaisquer defesas quando da ausência de 

contestação ao pleito, ocasião em que restou estabelecida a sua revelia. 

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. Analisando a ação apresentada pela autora, a qual 

acarretou a propositura da presente, evidencia-se que a sentença 

condenou o requerido nas custas processuais e não condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios, conforme se nota do trecho da 

sentença acostada ao ID nº. 24660518, pág. 2, por meio da qual se lê 

“Custas, se houver, pelo credor. Sem honorários”. grifei Desta feita, 

conclui-se que não merece prosperar o pedido de condenação do 

requerido ao pagamento dos honorários pleiteados na inicial. Isso porque, 

segundo o Art. 85, §18, CPC, é cabível ação autônoma para a definição e 

cobrança de verba honorária, quando a sentença que transitou em julgado 

foi OMISSA quanto a este ponto, in verbis: Art. 85. A sentença condenará 

o vencido a pagar honorários ao advogado do vencedor. (...) § 18. Caso a 

decisão transitada em julgado seja omissa quanto ao direito aos 

honorários ou ao seu valor, é cabível ação autônoma para sua definição e 

cobrança. (grifei) Ressalta-se que o mencionado dispositivo legal que 

regulamenta o tema é claro em expressar que deve haver omissão quanto 

ao direito aos honorários advocatícios. Explica-se, em amor ao debate, 

que antes da vigência do CPC, o Superior Tribunal de Justiça seguia à 

risca sua Súmula 453 que preceituava: “Os honorários sucumbenciais, 

quando omitidos em decisão transitada em julgado, não podem ser 

cobrados em execução ou em ação própria”. Assim, o novel Diploma 

Processual Civil trouxe de forma expressa a superação da referida 

súmula, tornando-a inócua ao ordenamento jurídico frente ao novo 

instrumento processual em comento. Corroborando com o CPC, o VIII 

Fórum Permanente de Processualistas Civis (FPPC) editou dois Enunciados 

que seguem essa mesma linha: Enunciado 7. O pedido, quando omitido em 

decisão judicial transitada em julgado, pode ser objeto de ação autônoma. 

Enunciado 8. Fica superado o enunciado 453 da súmula do STJ após a 

entrada em vigor do CPC 2015. O legislador possibilitou àqueles 

profissionais advogados que ficarem sem a análise do pedido de sua 

verba honorária de natureza alimentar (art. 85, § 14, CPC) a ajuizarem 

ação autônoma própria para isso, sem, contudo, dizer qual o juízo 

específico para tal ação. Contudo, repita-se, indiscutível que na ação de 

execução em que a autora pleiteia a condenação, não houve a ausência 

de análise quanto ao direito aos honorários sucumbenciais, mas, sim, o 

entendimento pela não condenação do vencido ao seu pagamento. E, 

mais, analisando os julgados trazidos pela própria autora na exordial, o 

cabimento da ação está correlato à omissão do assunto na sentença que 

se discute e não no reexame da matéria já analisada, o que deveria ter 

sido objeto de recurso caso entendesse cabível a reapreciação. Logo, 

como no caso em comento houve a improcedência da fixação dos 

honorários, a via correta deveria ter sido o recurso da sentença, sendo a 

ação autônoma reservada a suprir a falta da análise da condenação ou 

não aos honorários, o que não ocorreu, eis que, como já dito, o juízo da 

ação de execução analisou e deixou de condenar o exequente ao 

pagamento das verbas advocatícias. III – Dispositivo Ante o exposto, 

decreto a revelia do requerido e JULGO IMPROCEDENTE o pedido 

formulado na petição inicial, com fulcro no art. 487, I, do Código de 

Processo Civil, Intimem-se. 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. Após o trânsito em julgado, 

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

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

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 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: 1005321-34.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DANUZA ROSA CORDEIRO (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:

CAB ALTA FLORESTA LTDA (REQUERIDO)

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI OAB - SP242289-O 

(ADVOGADO(A))

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-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: 1005321-34.2019.8.11.0007 REQUERENTE: DANUZA ROSA 

CORDEIRO REQUERIDO: BANCO DO BRASIL SA, CAB ALTA FLORESTA 

LTDA Vistos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da Lei nº. 

9.099/95. Cinge-se dos autos que as partes entabularam acordo (Id nº 

31147193), sendo que o requerido efetuou o pagamento integral (Id nº 

31556393) mediante transferência bancária na conta do patrono da parte 

da autora, conforme termos pactuado. Ante o exposto, HOMOLOGO a 

transação celebrada entre as partes, e tendo o acordo sido cumprido 

JULGO EXTINTO O FEITO, com fulcro no artigo 487, III, alínea “b”do Código 

de Processo Civil. Dispensada a intimação das partes e patronos, 

conforme art. 914 da CNGC/MT. Por fim, certificado o trânsito em julgado, 

arquive-se, observadas as formalidades legais. 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, 

28 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: 1005454-76.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO AILTON DOS SANTOS JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON CRISTOVAO ROCHA OAB - MT0017811A (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):

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: 1005454-76.2019.8.11.0007 REQUERENTE: FRANCISCO 

AILTON DOS SANTOS JUNIOR REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Relatório dispensado, ex vi do 

artigo 38 da Lei nº. 9.099/95. Não havendo necessidade de dilação 

probatória, INDEFIRO a designação de audiência de instrução pleiteada 

pela ré, e passo ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in 

casu a hipótese do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar a) 

Inaplicabilidade da Revelia Sustenta a ré a relativização e inaplicabilidade 

dos efeitos da revelia contra si. Todavia, acerca a obrigatoriedade do 

comparecimento pessoal da parte nos Juizados Especiais Cíveis, encontra 

respaldo na Lei 9.099/95 em seu artigo 20, que assim prevê: Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do Juiz. Os 
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Enunciados nº 20 e 78 do FONAJE (Fórum Nacional de Juizados 

Especiais), também corroboram com esta obrigatoriedade, inclusive, 

estabelecendo que o oferecimento de resposta escrita não dispensa o 

comparecimento pessoal, vejamos: ENUNCIADO 20 – O comparecimento 

pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser 

representada por preposto. ENUNCIADO 78 – O oferecimento de resposta, 

oral ou escrita, não dispensa o comparecimento pessoal da parte, 

ensejando, pois, os efeitos da revelia Inobstante, apesar de devidamente 

citada e intimada com bastante antecedência, a requerida não compareceu 

à Sessão de Conciliação (Id nº 29194494), razão pela qual o autor 

requereu a aplicação dos efeitos da revelia. Desse modo, ainda que o 

requerido tenha apresentado contestação no prazo legal, forçoso faz-se 

reconhecer a revelia do demandado, nos termos do artigo 20 da Lei nº. 

9.099/95 e Enunciados nº 20 e 78 do FONAJE. Isto posto, rejeito a 

preliminar. DECRETO À REVELIA do requerido ante o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação. b) Inépcia da Inicial Indefiro a 

preliminar, posto que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos 

do art. 319 do CPC, instruindo a petição inicial com os documentos 

necessários a sua propositura. II - Mérito No mérito afirma o autor que teve 

seu nome negativado indevidamente pela requerida pois a fatura de 

energia elétrica do mês de Outubro/2019, vencida em 16/11/2019, no valor 

de R$ 110,92 reais, foi quitada pelo autor em 04/12/2019, contudo, dois 

depois do efetivo pagamento em 06/12/2019, a ré inseriu indevidamente o 

nome do autor no rol dos mau pagadores, razão pela qual pleiteia tutela de 

urgência e indenização por danos morais. A tutela de urgência fora 

deferida mediante decisão de Id nº 27530782. Em contestação, sustenta a 

ré que o autor tem o hábito de pagar suas faturas de energia elétrica 

sempre em atraso, motivo que levou a inscrição de seu nome junto ao SPC 

diante da inadimplência da fatura de Outubro/2019, vencida em 16/11/2019 

e que só foi paga em 04/12/2019, contudo, assim que a requerida detectou 

o pagamento após três dias úteis retirou os dados do requerente dos 

órgãos de proteção ao crédito, não havendo que se falar em dano moral, 

pleiteando a condenação do autor a litigância de má-fé e pedido 

contraposto para pagamento do débito. Trata-se de relação jurídica na 

qual deve ser aplicado o Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 

8.078/90), tendo em vista a adequação das partes ao conceito de 

fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, caput, do CDC, sendo 

que a inversão do ônus da prova já fora concedida ao autor. Deste modo, 

a responsabilidade da requerida por eventual dano causado ao 

consumidor é objetiva, ou seja, independe da comprovação de dolo ou 

culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do referido Código Pelos 

documentos que instruíram a inicial, comprovam que o autor quitou em 

04/12/2019, ainda que em atraso, a fatura de energia elétrica relativa a 

Outubro/2019, com vencimento em 16/11/2019, no valor de R$ 110,92 

reais. De igual maneira, pelo extrato do SPC/SERASA (Id nº 27455490), 

nota-se que a requerida inseriu o nome do autor no rol de inadimplentes 

em 06/12/2019, ou seja, após a efetiva quitação do débito. Em que pese o 

argumento da ré de que ao detectar o pagamento, imediatamente após 03 

(três) úteis retirou o nome do autor do SPC, tenho que não deve 

prosperar, isso porque, sendo adotado a forma de pagamento em fatura 

com código de barras, uma fez realizado o pagamento ainda que em 

atraso pelo autor, incumbia a requerida conferir em seus sistemas 

bancários e administrativos o devido pagamento e proceder a baixa do 

referido boleto de seu sistema antes da negativação. Deste forma, a 

requerido não se desincumbiu do seu ônus processual nos termos do art. 

373, I do vigente CPC, restando evidente a manutenção indevida do nome 

do autor em cadastro restritivo ao crédito, gera dano moral in re ipsa. 

Sobre o tema, manutenção indevida de cadastro restritivo ao crédito a 

Turma Recursal Única de Mato Grosso já decidiu que o dano moral nestes 

casos é presumível: ESTADO DE MATO GROSSO TRIBUNAL DE JUSTIÇA 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOAPELAÇÃO CÍVEL (198) Nº 

0049105-15.2015.8.11.0041 APELAÇÕES - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INSCRIÇÃO INDEVIDA DO 

NOME DO APELANTE NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

AUSÊNCIA DE PROVAS DA LEGALIDADE DA NEGATIVAÇÃO - PRINTS DE 

TELA SISTÊMICA - PROVA UNILATERAL – DANO MORAL CONFIGURADO 

– MAJORAÇÃO DA INDENIZAÇÃO - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO 

DA OPERADORA DESPROVIDO - RECURSO DA AUTORA PROVIDO. O 

“print” de tela sistêmica colacionada não é prova suficiente para atestar a 

existência da relação contratual entre as partes, tampouco a legalidade do 

débito em questão ou mesmo da efetiva prestação de serviço, por 

tratar-se de prova unilateral. É fato gerador de danos morais, que 

decorrem do próprio fato (dano in re ipsa), a indevida manutenção de 

nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. O valor arbitrado a 

título de danos morais deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. (TJMT. N.U 

0049105-15.2015.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, GUIOMAR TEODORO BORGES, Quarta Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 10/07/2019, Publicado no DJE 12/07/2019). Friso não 

se exigir demonstração da prova efetiva do dano moral, vez que a 

inscrição indevida nos cadastros de restrição ao crédito, configura-se 

como dano in reipsa, como reiteradamente vem decidindo as cortes do 

País, inclusive, do STJ, in verbis: DIREITO DO CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO INDEVIDO DE CARTÃO DE CRÉDITO. INSCRIÇÃO DO 

NÚMERO NO 'BOLETIM DE PROTEÇÃO' ('LISTA NEGRA'). 

CONSTRAGIMENTO. COMPRA RECUSADA. DANO MORAL. PROVA. 

DESNECESSIDADE. PRECEDENTES. RECURSO PROVIDO. - Nos termos da 

jurisprudência da Turma, em se tratando de indenização decorrente da 

inscrição irregular no cadastro de inadimplentes, "a exigência de prova de 

dano moral (extrapatrimonial) se satisfaz com a demonstração da 

existência da inscrição irregular" nesse cadastro. (STJ; Resp 233076/RJ; 

Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira; Data Decisão: 16.11.1999; Quarta 

Turma). O valor da indenização por dano moral deve ser fixado 

proporcionalmente ao grau de culpa, ao nível socioeconômico do autor e, 

ainda, ao porte econômico do réu, orientando-se o juiz pelos critérios 

sugeridos pela doutrina e pela jurisprudência, com razoabilidade, 

valendo-se de sua experiência e do bom senso, atento à realidade da vida 

e às peculiaridades de cada caso. Por fim, fixo a indenização em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). INDEFIRO o pedido formulado pela ré, 

pretendendo a condenação da parte autora em litigância de má-fé, 

porquanto restou evidenciada a quitação do débito e inexigibilidade da 

cobrança. Por derradeiro, INDEFIRO o pedido contraposto da ré, de 

condenação do autor ao pagamento das faturas em atraso no valor de R$ 

212,50 (duzentos e doze reais e cinquenta centavos), haja vista, que o 

referido débito é objeto desta demanda, cabendo ao réu proceder os 

meios legais cabíveis para pretensão de seu direito. III – Dispositivo Ante o 

exposto, afasto a preliminar, CONFIRMO A TUTELA DE URGÊNCIA, 

DECRETO À REVELIA DO REQUERIDO ante o não comparecimento 

injustificado à audiência de conciliação 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, relativo a fatura de energia 

elétrica de Outubro/2019 no valor de R$ 110,92 (cento e dez reais e 

noventa e dois centavos) procedendo-se a EXCLUSÃO definitiva do nome 

do autor dos órgãos de proteção ao crédito; b) CONDENAR a ré a pagar 

ao autor a quantia de R$ 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 da citação. 

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 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, 28 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003748-58.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA REGINA VIANNA CAMPAGNOLI FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ANA PAULA TAFARELO OAB - MT26457/O (ADVOGADO(A))

THIAGO STUCHI REIS DE OLIVEIRA OAB - SP311043 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):
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MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL, CRIMINAL E DA FAZENDA PÚBLICA DE ALTA FLORESTA Número 

do Processo: 1003748-58.2019.8.11.0007 REQUERENTE: TANIA REGINA 

VIANNA CAMPAGNOLI FRANCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerido (Id 

nº 30951478) com o intuito de discutir os termos da decisão que julgou 

procedente os pedidos da exordial alegando obscuridade da r. sentença 

que desconsiderou as telas sistêmicas como meio de prova. É o 

necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a sentença, senão 

vejamos. O artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.023 do Código de 

Processo Civil preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 

5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Com 

efeito, os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou 

dúvida existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, 

dúvida, contradição ou obscuridade na r. sentença, porquanto o 

fundamento utilizado pelo embargante importaria em reanálise de mérito da 

demanda, não sendo ainda caso de erro material da sentença. Desta feita, 

por verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, 

não devem ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a 

aludida decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no Id n.º 23057319, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. ACOLHO o pedido da parte autora pleiteado na impugnação de Id 

nº 31392087 e e CONDENO O REQUERIDO, nos termos do art. 1.026, § 2º 

do Código de Processo Civil, ao pagamento de multa de 2% (dois por 

cento) do valor da causa em razão da interposição de embargos 

declaratórios manifestamente protelatórios. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000249-71.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS AUGUSTO CUISSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

ORLANDO JUNIO GONCALVES DE MORAES OAB - MT26449-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIENI VIDAL RODRIGUES (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: 1000249-71.2016.8.11.0007 REQUERENTE: LUIS AUGUSTO 

CUISSI REQUERIDO: JULIENI VIDAL RODRIGUES Vistos. Relatório 

dispensado em face do permissivo do art. 38 da Lei n° 9.099/95. 

Consoante se depreende dos autos, as partes entabularam acordo, sendo 

a avença homologada por meio da sentença lançado no ID nº. 9139050, a 

qual transitou em julgado e o processo foi arquivado. Posteriormente, a 

parte credora requereu desarquivamento dos autos e informou o 

descumprimento do acordo pela devedora postulando pela sua intimação 

para comprovar a quitação das parcelas vencidas (ID’s nº. 1776278 

e22380031), o que foi deferido pelo juízo. Após a intimação, o credor 

noticiou, por meio do petitório acostado ao ID nº.31044231, o cumprimento 

integral da obrigação pela executada e postulou pela extinção da 

execução. Ante o exposto, devidamente quitado o débito, JULGO EXTINTA 

A EXECUÇÃO, com fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil. 

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

9.099/95). Intimem-se. Transitado em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº. 

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

de Direito. Camilla Ochiuto Lima Ortega Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

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

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

legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004670-02.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDICLEUMO ALVES 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))

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: 1004670-02.2019.8.11.0007 REQUERENTE: EDICLEUMO 

ALVES DA SILVA REQUERIDO: VIVO 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 a) Inversão do Ônus da Prova Havendo 

manifesta hipossuficiência do consumidor em relação à ré, cabível a 

inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição do art. 6º, 

inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Rejeito a preliminar. b) 

Ausência de Consulta no Balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito 

Indefiro a preliminar, haja vista que a consulta de balcão não é requisito 

exigido pela lei, bastando à parte comprovar sua alegação pelos meios 

lícitos de provas existentes. c) Documento Sigiloso Compulsando os autos, 

em especial o documento que instruiu a contestação da requerida, vê-se 

que a mesma não juntou aos autos nenhum documento confidencial ou 

com dados sigilosos, motivo que rejeito a preliminar. II – Mérito No mérito 

afirma autor que teve seu nome negativado indevidamente pela requerida 

por uma suposta dívida no valor de R$ 166,31 reais, oriunda do Contrato 

nº 0282160472, contudo, alga que jamais contratou os serviços da 

requerida, portanto sem qualquer relação jurídica que pudesse geral o 

débito em questão, pleiteando a declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. Em contestação, a ré argumenta que o 

autor habilitou a linha telefônica nº (66) 99657-8517 (conta 0282160472), 

em 29.06.2016, após migrar de sua conta pré-paga para a pós-paga, o 

que ocasionou a emissão de faturas mensais e o cadastro no sistema 

interno da requerida, contudo, por falta de pagamento das faturas 

telefônicas de setembro a novembro de 2016, no valor de R$ 166,31 reais, 

a ré inseriu o nome do autor no SPC/SERASA, e portanto não há que se 

falar em indenização por danos morais quando a requerida estava agindo 

no exercício regular de direito, pleiteando a condenação do autor em 

litigância de má-fé, e, pedido contraposto de pagamento das faturas em 

aberto no valor de R$ 166,31 (cento e sessenta e seis reais e trinta e um 

centavos). Em análise aos autos, verifica-se que embora o autor 

argumente em sua petição inicial que não possui relação jurídica com a ré, 

pela gravação anexa no Id nº 27516518, juntado pela requerida, 

demonstra claramente que o requerente contratou os serviços da 

requerida, evidenciado pela confirmação do CPF e endereço do autor na 

gravação, qual seja: Rua Masaranduba, nº 266, jardim das Oliveiras, Alta 

Floresta-MT. Não obstante, em que pese o comprovante de endereço atual 

juntado pelo autor (Id nº 26224455), seja diferente daquele mencionado na 

gravação, observo que tanto no extrato do SPC/SERASA (Id nº 26224460) 

quanto nas faturas telefônicas (Id nº 27516519) constam o mesmo 

endereço mencionado na gravação, corroborando definitivamente quanto 

à legalidade de contratação dos serviços da ré. Ademais, no extrato do 

SPC/SERASA (Id nº 26224460) consta também o novo endereço fornecido 

pelo autor e ainda outro, o que simboliza que o requerente mudou-se nos 
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últimos anos. Deste modo, com base no livre convencimento motivado e 

analisando as provas anexadas pela ré decido pela constatação de 

existência de relação jurídica entre as parte. 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. Assim, 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. Por derradeiro, 

diante da legalidade do débito em questão, DEFIRO o pedido contraposto 

da requerida, para que o autor pague as faturas em aberto no valor de R$ 

166,31 (cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos). III - 

Dispositivo Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão autoral, 

nos termos do art. 487, I, do CPC e JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para: a) CONDENAR o autor ao pagamento das faturas 

telefônicas de setembro a novembro de 2016, no valor de R$ 166,31 

(cento e sessenta e seis reais e trinta e um centavos). b) Em decorrência 

do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos artigos 80 e 81 

do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% sobre o valor da 

causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), custas 

processuais e honorários advocatícios, que fixo no montante de 10% 

sobre o valor corrigido da causa (art. 55 da Lei nº 9.099/95). Intimem-se. 

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, 28 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: 1002785-50.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA ARRUDA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAROLINE ARENHARDT DE MORAES OAB - MT22563-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):

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: 1002785-50.2019.8.11.0007 REQUERENTE: JESSICA 

ARRUDA DE OLIVEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Verifico que a 

parte requerida apresentou Embargos Declaratórios (Id nº 28337907), 

contudo, posteriormente, no petitório de Id nº 31384823, informou o 

pagamento da condenação e requereu a extinção do feito. Ante o 

exposto, em razão do pagamento voluntário posterior, NÃO RECEBO OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos. INTIME-SE a parte autora 

acerca da petição de Id nº 31384823 para, no prazo de 05 dias, requerer 

o que entender de direito. Após, voltem os autos conclusos. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, 

da Lei 9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz 

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

artigo 40 da Lei n.º 9.099/95, HOMOLOGO sentença/decisão proferida 

pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos. Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 27 de abril de 2020. 

MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003445-44.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO RIGUER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORDANA BOLDORI OAB - MT0013915A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(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: 1003445-44.2019.8.11.0007 REQUERENTE: APARECIDO 

RIGUER REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, AYMORE 

Vistos. Trata-se de embargos de declaração interposto pelo requerido (Id 

nº 28916137) alegando omissão da r. sentença sob o fundamento de que 

a decisão não se manifestou quanto ao pedido feito na contestação de 

retificação do pólo passivo, para que passe a constar apenas BANCO 

SANTANDER como requerida. É o necessário. DECIDO. Em análise 

percuciente dos autos, verifico que na contestação de Id nº 24043967, a 

embargante pediu para que constasse apenas no pólo passivo, a empresa 

AYMORÉ CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO, ou seja, com a 

exclusão da ré Banco Santander. No entanto, de forma contraditória, nos 

embargos almejados, a ré pleiteia o inverso, a manutenção apenas do 

BANCO SANTANDER. Consoante se depreende do extrato do SERASA de 

Id nº 22351397, consta que foi a embargante Banco Santander que 

negativou o nome do autor, e no extrato do SPC de Id nº 22351393, consta 

que foi a corré Aymoré, pelo mesmo débito objeto da lide. Assim, 

considerando que cada requerida inscreveu o nome do autor no SPC e 

SERASA, bem como, que na contestação de Id nº 24043967, a 

Embargante representou as duas empresas requeridas, tenho que ambas 

as rés são legítimas a figurar no pólo passivo da ação. Ante o exposto, 

NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO interpostos no com 

fundamento no artigo 48 da Lei nº 9.099/95, e MANTENHO AMBAS AS 

REQUERIDAS NO POLO PASSIVO DA AÇÃO. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Consoante o disposto no art. 40, da Lei 

9.099/95, submeto o presente processo à apreciação do MM. Juiz de 
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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, 28 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: 1003811-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA LIMA SOARES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA CENTRAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-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: 1003811-83.2019.8.11.0007 REQUERENTE: MARINA LIMA 

SOARES REQUERIDO: CENTRAL NACIONAL UNIMED - COOPERATIVA 

CENTRAL Vistos. Trata-se de embargos de declaração interposto pela 

autora (Id nº 30989769) com o intuito de discutir os termos da decisão que 

julgou procedente os pedidos da exordial, alegando que a r. sentença 

analisou somente o Fato 1, sendo omissa quanto o Fato 2, que embora 

interligados constitui outro ilícito passível de indenização por dano moral. É 

o necessário. DECIDO. Em análise percuciente dos autos, constato que os 

embargos de declaração interpostos não merecem ser acolhidos, por se 

tratar de instrumento inadequado para modificar a sentença, senão 

vejamos. O artigo 48 da Lei nº 9.099/95 e art. 1.023 do Código de 

Processo Civil preconizam o seguinte: “Art. 48. Caberão embargos de 

declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código 

de Processo Civil. Parágrafo único. Os erros materiais podem ser 

corrigidos de ofício. Art. 1.023. Os embargos serão opostos, no prazo de 

5 (cinco) dias, em petição dirigida ao juiz, com indicação do erro, 

obscuridade, contradição ou omissão, e não se sujeitam a preparo. Com 

efeito, os embargos declaratórios devem ser manejados com o escopo de 

elucidar obscuridade, de afastar contradição ou de suprimir omissão ou 

dúvida existente no julgado. In casu, vejo que inexiste qualquer omissão, 

dúvida, contradição ou obscuridade na r. sentença, porquanto o 

fundamento utilizado pelo embargante importaria em reanálise de mérito da 

demanda, não sendo ainda caso de erro material da sentença. Desta feita, 

por verificar a não ocorrência das hipóteses de cabimento de embargos, 

não devem ser acolhidos e, permanecendo o inconformismo quanto a 

aludida decisão, resta ao embargante a interposição do recurso cabível. 

Ante o exposto, NÃO ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

interpostos no Id n.º 23057319, com fundamento no artigo 48 da Lei nº 

9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Consoante 

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

apreciação do MM. Juiz de Direito. Michelle Azevedo Filho Cezar Juíza 

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

sentença/decisão proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus precisos termos, 

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

Floresta/MT, 27 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE LIMA E S. PARO 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004423-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

EDUARDA RIBEIRO DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004423-21.2019.8.11.0007. REQUERENTE: EDUARDA RIBEIRO DE 

FREITAS REQUERIDO: OI 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. Rejeito as preliminares, pois verifico que o 

autor juntou aos autos todos os documentos necessários a fim de 

possibilitar o ingresso em juízo. Trata-te de AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em face de OI S.A, 

onde a parte reclamante alega, em síntese, que teve seu nome incluído 

nos órgãos restritivos de crédito de forma indevida por ordem da empresa 

reclamada, uma vez que transferiu a titularidade da linha que deu origem 

aos débitos muito antes da negativação, razão pela qual pugna pela 

declaração de inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais que entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa 

de débitos e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à 

Reclamada trazer aos autos documentos consistentes que pudessem 

comprovar inequivocamente a legalidade da inclusão do nome da autora 

no rol de inadimplentes, 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. 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, 
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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. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial e 

IMPROCEDENTES OS PEDIDOS CONTRAPOSTOS pela reclamada, com a 

extinção do processo com resolução do mérito para o fim de: A) 

DECLARAR a inexistência do débito 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 48 (quarenta e oito) horas, acaso não tenha feito, sob pena de 

multa diária no valor de R$ 200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 

10.000,00 (dez mil reais) B) CONDENAR a empresa Reclamada OI S/A a 

pagar indenização por danos morais ocasionados a Reclamante no valor 

de R$ 5.000 (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 24977049. 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, 28 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: 1004520-21.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA COELHO MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSYANE MARIA CORREA DA COSTA FERREIRA OAB - MT14506-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):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTA FLORESTA SENTENÇA Processo: 

1004520-21.2019.8.11.0007. REQUERENTE: CAMILA COELHO MIRANDA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA 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. Por imperativo cronológico, passo a análise 

da preliminar arguida: I – ILEGITIMIDADE PASSIVA Tal preliminar não 

merece amparo, pois tratando-se de relação de consumo, a 

responsabilidade dos fornecedores de produto e serviços é objetiva e 

solidária de todos os integrantes da cadeia de consumo à luz do que 

determina os artigos 7.º, parágrafo único, 14, 18, 25, § 1.º do CDC, 

devendo portanto responder pelos prejuízos causados ao consumidor em 

decorrência da assunção de riscos da atividade. Trata-te de AÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS em 

face de TELEFONICA BRASIL S.A, onde a parte reclamante alega, em 

síntese, que teve seu nome incluído nos órgãos restritivos de crédito de 

forma indevida por ordem da empresa reclamada, uma vez que efetuou o 

pagamento de todos os débitos com esta, pugnando pela declaração de 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais que 

entende ter sofrido em razão desses fatos. Diante da negativa de débitos 

e evidente hipossuficiência da parte Reclamante, cumpria à Reclamada 

trazer aos autos documentos consistentes que pudessem comprovar a 

legalidade da inclusão do nome na autora no rol de inadimplentes, 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. 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)” 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. A reclamante tem somente a 

anotação da empresa no cadastro de inadimplentes. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da reclamada ao pagamento da importância de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais) que servirá, a um só tempo, para amainar o 

sofrimento experimentado pela parte reclamante, sem que isso importe em 

enriquecimento indevido, e ainda, para desestimular a reclamada a agir 

com a negligência que restou demonstrada nestes autos, como medida de 

caráter pedagógico. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 

487, inciso I, do CPC, JULGO PROCEDENTE os pedidos da inicial para o fim 

de: A) DECLARAR a inexistência do débito 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, acaso não tenha feito, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais), limitada a R$ 10.000,00 (dez mil reais); B) 

CONDENAR a empresa Reclamada TELEFONICA BRASIL S/A a pagar 
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indenização por danos morais ocasionados a 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 25187100. 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, 28 

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: 1000047-55.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO MARCELO MULLER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO BARRETO TAVARES OAB - MT15363-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: 1000047-55.2020.8.11.0007 REQUERENTE: DIEGO 

MARCELO MULLER REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS Vistos. 

Dispensado relatório nos termos do art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Não 

havendo necessidade de dilação probatória, passo ao julgamento 

antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese do artigo 355, 

inciso I do CPC. I – Mérito No mérito o autor afirma ter adquirido passagens 

aéreas da requerida para viajar com o seguinte itinerário: Alta Floresta/MT 

> Cuiabá/MT, Cuiabá/MT > Curitiba/PR, com partida às 14:30 horas do 

aeroporto de Alta Floresta/MT e chegada ao destino final às 20:35 horas, 

do dia 09 de dezembro de 2019. Aduz que no dia programado, ao se dirigir 

ao check-in da companhia ré, foi informado que o voo havia sido 

cancelado por problemas técnicos na aeronave, sendo realocado para o 

dia seguinte, 10 de dezembro de 2019. Narra que tinha um compromisso 

marcado na cidade de Curitiba para o dia 10/12/2019, às 20:00 horas, 

relativo a avaliação em curso profissionalizante e posterior 

confraternização, e que devido ao cancelamento do voo no dia anterior, 

não pode comparecer. Razão pela qual pleiteia indenização por danos 

morais. Em contestação (Id nº 29550778) a requerida Azul Linhas Aéreas 

alegou que o voo do autor necessitou ser cancelado por motivo de 

manutenção emergencial na aeronave que operaria o trecho, o que 

prejudicaria a segurança das operações de decolagens e preservando a 

segurança dos passageiros e por determinação legal o vôo foi cancelado, 

não havendo ilicitude na conduta da ré passível de dano moral, 

requerendo a improcedência da inversão do ônus da prova e da ação. Em 

análise, trata-se de relação jurídica na qual deve ser aplicado o Código de 

Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/90), tendo em vista a adequação das 

partes ao conceito de fornecedor e consumidor, art. 2º, caput, e art. 3º, 

caput, do CDC. Deste modo, a responsabilidade da requerida por eventual 

dano causado ao consumidor é objetiva, ou seja, independe da 

comprovação de dolo ou culpa, conforme dispõe o artigo 14 e o § 3º, do 

referido Código Pelos documentos que instruíram a inicial, comprovam que 

o autor adquiriu passagem aérea de Alta Floresta/MT com destino final a 

Curitiba/PR, conforme tickets de passagem trazidos ao processo. 

Demonstra ainda, que no dia programado para o embarque, fora emitida 

passagem para o dia seguinte, com o idêntico itinerário. Deste modo, ainda 

que o cancelamento do embarque do autor tenha ocorrido por manutenção 

na aeronave, como informado pelo autor e confirmado pela empresa 

aérea, necessário lembrar, que tal ocorrência revela-se como um risco 

inerente ao serviço que por ela é prestado, não podendo, por esta razão, 

ter seus ônus repassados aos consumidores. Ressalta-se que a 

Resolução nº 400 da ANAC, prevê que nos casos de cancelamento de 

vôo, devem ser observados as determinações contidas em seu artigo 21, 

vejamos: Art. 21. O transportador deverá oferecer as alternativas de 

reacomodação, reembolso e execução do serviço por outra modalidade de 

transporte, devendo a escolha ser do passageiro, nos seguintes casos: 

(...) II - cancelamento de voo ou interrupção do serviço; No presente caso, 

a ré informou que disponibilizou somente acomodação e alimentação ao 

autor, o que não foi necessário, tendo em vista que estava na cidade onde 

reside. Todavia, a requerida não comprovou o cumprimento integral do art. 

21 da Resolução nº 400 da ANAC, ao passo que não existe comprovação 

de que colocaram a escolha do consumidor outras modalidades de 

transporte e outras opções de reacomodação ou reembolso das 

passagens. Assim, nota-se que não consta dos autos a ocorrência de 

qualquer das excludentes da responsabilidade objetiva que é imputada à 

empresa demandada. Ademais, o contrato firmado entre as partes é de 

risco, visto que, ao se responsabilizar pelo transporte dos passageiros, a 

ré assumiu os riscos inerentes a esse tipo de atividade. Portanto, 

aplicam-se ao transporte aéreo as regras do Código de Defesa do 

Consumidor, bem como a teoria do risco do empreendimento, segundo a 

qual todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo do 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. E 

segundo entendimento atual do Superior Tribunal de Justiça, firmado no 

julgamento do REsp 1796716/MG, o simples cancelamento do vôo sem 

prova efetiva do dano causado ao consumidor, não gera dano moral in re 

ipsa, vejamos: EMENTA: DIREITO DO CONSUMIDOR E CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. AÇÃO DE COMPENSAÇÃO DE DANOS MORAIS. 

CANCELAMENTO DE VOO DOMÉSTICO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. 1. Ação de compensação de danos morais, tendo em 

vista falha na prestação de serviços aéreos, decorrentes de 

cancelamento de voo doméstico. 2. Ação ajuizada em 03/12/2015. 

Recurso especial concluso ao gabinete em 17/07/2018. Julgamento: 

CPC/2015. 3. O propósito recursal é definir se a companhia aérea 

recorrida deve ser condenada a compensar os danos morais 

supostamente sofridos pelo recorrente, em razão de cancelamento de voo 

doméstico. 4. Na específica hipótese de atraso ou cancelamento de voo 

operado por companhia aérea, não se vislumbra que o dano moral possa 

ser presumido em decorrência da mera demora e eventual desconforto, 

aflição e transtornos suportados pelo passageiro. Isso porque vários 

outros fatores devem ser considerados a fim de que se possa investigar 

acerca da real ocorrência do dano moral, exigindo-se, por conseguinte, a 

prova, por parte do passageiro, da lesão extrapatrimonial sofrida. 5. Sem 

dúvida, as circunstâncias que envolvem o caso concreto servirão de 

baliza para a possível comprovação e a consequente constatação da 

ocorrência do dano moral. A exemplo, pode-se citar particularidades a 

serem observadas: i) a averiguação acerca do tempo que se levou para a 

solução do problema, isto é, a real duração do atraso; ii) se a companhia 

aérea ofertou alternativas para melhor atender aos passageiros; iii) se 

foram prestadas a tempo e modo informações claras e precisas por parte 

da companhia aérea a fim de amenizar os desconfortos inerentes à 

ocasião; iv) se foi oferecido suporte material (alimentação, hospedagem, 

etc.) quando o atraso for considerável; v) se o passageiro, devido ao 

atraso da aeronave, acabou por perder compromisso inadiável no destino, 

dentre outros. 6. Na hipótese, não foi invocado nenhum fato extraordinário 

que tenha ofendido o âmago da personalidade do recorrente. Via de 

consequência, não há como se falar em abalo moral indenizável. 7. 

Recurso especial conhecido e não provido, com majoração de honorários. 

(STJ. REsp 1796716/MG, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 27/08/2019, DJe 29/08/2019). In casu, o autor 

comprovou que enfrentou inúmeros transtornos em razão do 

cancelamento, notadamente, perdeu seu compromisso na cidade de 

Curitiba/PR concernente a realização de avaliação em curso profissional e 

posterior confraternização, conforme se verifica do documento de Id nº 

27845316, o que com toda certeza lhe causou prejuízos de grande monta, 

sendo verossímil que a situação vivenciada, não constitui mero 

aborrecimento do cotidiano, enseja, sim, evento apto a ferir a dignidade da 

pessoa, surgindo, então, a reparação por dano moral. Nesse sentido, eis o 

entendimento jurisprudencial que colaciono: APELAÇÃO CÍVEL. 

TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO. 

PROBLEMAS TÉCNICOS. EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE NÃO 

CONFIGURADA. ATRASO DE ONZE HORAS PARA CHEGADA AO 

DESTINO. DEVER DE INDENIZAR ASSENTE. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

REDUZIDO. De ser mantida a sentença de procedência do pedido de 

indenização por danos morais, pois as companhias aéreas respondem 

objetivamente pelos danos causados aos transportados. No caso em 

apreço, a ré não logrou demonstrar causa excludente de 

responsabilidade. Atraso de oito horas para chegada ao destino. 
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Indenização por dano moral arbitrada em R$ 10.000,00 que comporta 

redução para R$ 5.000,00, valor que melhor observa os princípios da 

proporcionalidade e razoabilidade frente às circunstâncias do caso 

concreto, bem como se adequa aos parâmetros adotados por esta Corte 

em situações análogas. Revogação do benefício da gratuidade judiciária 

deferido à autora, haja vista que APELO PARCIALMENTE PROVIDO. 

UNÂNIME.(Apelação Cível, Nº 70081569048, Décima Segunda Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Luiz Pozza, Julgado em: 

29-08-2019). APELAÇÃO CÍVEL. TRANSPORTE AÉREO. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CANCELAMENTO DE VOO SEGUIDO DE PERDA DE 

CONEXÃO. A RESPONSABILIDADE DAS EMPRESAS DE TRANSPORTE 

AÉREO É OBJETIVA (ARTIGO 14 DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR), SOMENTE PODENDO SER ELIDIDA POR CULPA 

EXCLUSIVA DA VÍTIMA, FATO DE TERCEIRO DESCONEXO DO SERVIÇO, 

CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR. NECESSIDADE DE MANUTENÇÃO DA 

AERONAVE QUE NÃO ELIDE O DEVER DE REPARAÇÃO DOS DANOS 

OCASIONADOS AOS CONSUMIDORES. FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO CONFIGURADA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA MANTIDA. 

INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. DANO CONFIGURADO. (...). (Apelação 

Cível Nº 70077008183, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça 

do RS, Relator: Katia Elenise Oliveira da Silva, Julgado em 04/04/2018). E 

quanto ao dano moral, este se caracteriza pelo desconforto, sendo 

induvidoso que houve falha no serviço prestado pela empresa aérea, ora 

ré, acarretando, sem sombra de dúvida, abalo na esfera psíquica da parte 

autora, pois as falhas descritas na peça inicial geram ansiedade, aflição e 

desconforto pelo qual o consumidor não passaria, caso o serviço 

prestado pela transportadora tivesse funcionado corretamente. O 

arbitramento do valor da indenização por danos morais deve levar em 

conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir conduta abusiva. 

Portanto, fixo a indenização no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

razão da falha na prestação de serviços da ré. II – Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido autoral, nos termos do art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para: a) CONDENAR a ré no pagamento, em 

favor do autor, da quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, acrescida de juros moratórios de 1% ao mês a partir da 

data da citação e corrigido monetariamente pelo INPC, a partir da data da 

sentença (Súmula 362/STJ). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios, conforme inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitado em julgado e se nada for requerido, remetam-se os autos ao 

arquivo, com as cautelas e anotações necessárias. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Alta Floresta/MT, 28 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: 1004684-83.2019.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO LOPES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

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: 1004684-83.2019.8.11.0007 REQUERENTE: ADRIANO LOPES 

DOS SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Ausente o 

relatório em razão do permissivo do artigo 38 da Lei 9.099/95. Inicialmente, 

não havendo necessidade de dilação probatória, indefiro o pedido de 

designação de audiência de instrução formulado pela requerida e passo 

ao julgamento antecipado do mérito, eis que presente in casu a hipótese 

do artigo 355, inciso I do CPC. I – Preliminar a) Inépcia da Inicial – Ausência 

de Interesse de Agir e Pretensão Resistida Compulsando os autos, verifico 

que o autor comprovou o preenchimento dos requisitos do art. 319 do 

CPC, instruindo a petição inicial com os documentos necessários a sua 

propositura, demonstrando seu interesse de agir. Quanto a ausência de 

pretensão resistida, a suscitada preliminar não se encontra amparada no 

rol do art. 337 do CPC, pois não há exigência legal de que a parte 

demandante formule requerimento ou protocolo administrativo antes do 

ajuizamento de ação. Rejeito as preliminares. II – Mérito Alega o autor que 

teve seu nome negativado indevidamente pela requerida, por uma dívida 

no valor de R$ 790,96 (setecentos e noventa reais e noventa e seis 

centavos), com data da Inclusão: 14/05/2017, contrato nº 

046916351000081EC, contudo, não conhece o débito e não possui 

nenhuma relação jurídica com o requerido, sendo que ainda que recebeu 

qualquer notificação quanto ao suposto débito que resultou na 

negativação do seu CPF. Pleiteando declaração de inexistência do débito e 

indenização por danos morais. Em contestação a ré afirma que o autor foi 

avalista do contrato 312.330.234 emitente por Laiane de Souza Silva c/c 

780130-0 valor do contrato R$ 11.500,00 parcelado em 12 parcelas de R$ 

1.537,10 reais, sendo que em razão do inadimplemento ocorreu a 

inscrição do nome do autor no SPC/SERASA, havendo exercício regular 

do direito da requerida. Por fim, alega a aplicabilidade da Súmula 385/ STJ, 

pleiteando a condenação do autor à litigância de má-fé. Precipuamente, 

havendo manifesta hipossuficiência da consumidora em relação à ré, 

cabível a inversão do ônus da prova, em conformidade com a disposição 

do art. 6º, inc. VIII, do Código de Defesa do Consumidor. Em análise aos 

autos, verifica-se que a requerida alegou que a inscrição do nome do 

autor junto ao SPC/SERASA ocorreu por ter sido avalista da pessoa de 

nome Laiane de Souza Silva, sendo que no contrato de Id nº 26945470, 

consta a assinatura do autor lançada no campo “avalista”, corroborando 

com as afirmações da ré. Observa-se também que a assinatura do autor 

no contrato, assemelha-se a “olho nu” a assinatura constante no seu RG 

de Id nº 25492581. Não obstante, a negativação do nome do autor junto ao 

extrato do SPC (Id nº 25492586) não é recente, pois datada em 

17/04/2017, sendo que tal fato, aliado às informações inovadoras trazidas 

pela ré, coadunam com a veracidade da defesa. Ademais, a aplicabilidade 

da Súmula 385 do STJ é medida que se impõem diante da constatação da 

existência de inúmeras outras restrições em nome do autor anteriores ao 

ajuizamento desta ação, simbolizando que trata-se de devedor contumaz, 

o que inviabiliza a indenização por dano moral. Corroborando com a 

impossibilidade de indenização nos casos de consumidores com outras 

restrições, temos o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal do 

Estado de Mato Grosso: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DEVEDOR CONTUMAZ. DANO MORAL INEXISTENTE. APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 385 DO STJ. SENTENÇA ESCORREITA. RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. A existência de outros registros regulares contra o 

devedor impede a indenização por danos morais em razão de protesto ou 

inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito (Súmula 385 do 

STJ). (TJMT - APL: 1101272016, Relator: DIRCEU DOS SANTOS, Data de 

Publicação: 20/09/2019). Desta forma, não restou configurada qualquer 

conduta nos autos com a presença dos elementos da responsabilidade 

civil, sobretudo porque a parte autora não se desincumbiu do seu ônus 

processual, em atenção ao disposto no art. 373, I do CPC, orientando-se 

ainda o magistrado pelas provas produzidas nos autos e pelo livre 

convencimento dos fatos e apreciação das provas. Não demonstrados os 

pressupostos para a configuração do dano moral inviável a fixação de 

indenização, não estando evidenciado transtorno significativo que 

autorizasse o pleito indenizatório, uma vez que incômodos e dissabores 

cotidianos não têm o alcance pretendido pela parte autora. Como se não 

bastasse, no caso em tela a parte demandante deduziu pretensão que 

sabe não ter direito, diante da legalidade da contratação dos serviços da 

ré, o que é equivalente a litigar contra norma jurídica, conduta contrária à 

probidade processual e que autoriza o reconhecimento da litigância de 

má-fé, consoante artigo 80, I, do CPC. Os fatos mencionados demonstram 

atitude de deslealdade processual, caracterizando a parte reclamante 

como litigante de má-fé. Condutas como essa, onde o único intento é o 

lucro fácil, por meio da violação da boa-fé contratual e processual, têm 

abarrotado os juizados especiais de processos, retardando o julgamento 

de causas legítimas e onde as partes mais necessitam da tutela 

jurisdicional, devendo a parte autora incorrer, portanto, nas penalidades 

decorrentes da litigância de má-fé, conforme dispõe o art. 80, I e II, do 

Código de Processo Civil. III - Dispositivo Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTES os pedidos formulados pela parte autora em face do 

requerido, com fundamento no artigo 487, inciso I, do vigente CPC. Em 

decorrência do reconhecimento da litigância de má-fé, nos termos dos 

artigos 80 e 81 do CPC, CONDENO a parte autora ao pagamento de 10% 

sobre o valor da causa, corrigido à época do pagamento (art. 81 do CPC), 
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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). Sem 

custas processuais e honorários advocatícios, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

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

a presente sentença à apreciação da Meritíssima Juíza de Direito. Michelle 

Azevedo Filho Cezar Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei n.º 

9.099/95, HOMOLOGO a sentença proferida pela d. Juíza Leiga, nos seus 

precisos termos, para que produza seus jurídicos e legais efeitos. 

Cumpra-se. Alta Floresta/MT, 28 de abril de 2020. MILENA RAMOS DE 

LIMA E S. PARO Juíza de Direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001871-49.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CAIXA ECONÓMICA FEDERAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VANESSA DOS SANTOS DA SILVA (REQUERIDO)

W P DA SILVA E CIA. LTDA - ME (REQUERIDO)

WANDERLEY PEREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001871-49.2020.8.11.0007 CAIXA ECONÓMICA FEDERAL W P 

DA SILVA E CIA. LTDA - ME e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, 

impulsiono o presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador 

do requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até os endereços a 

serem diligenciados. O recolhimento da diligência deverá ser feito através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento do ato deprecado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001883-63.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CONDOMINIO PARQUE BELLE FIORI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO DOS SANTOS GUIMARAES OAB - SC50012 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELINEUDA PEREIRA AROUCHE (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001883-63.2020.8.11.0007 CONDOMINIO PARQUE BELLE FIORI 

ELINEUDA PEREIRA AROUCHE IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos 

termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue um depósito 

identificado referente a condução do oficial de justiça até o endereço a 

ser diligenciado. O recolhimento da diligência deverá ser feito através do 

site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior cumprimento do ato deprecado. Nada mais havendo 

encerro o presente. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000364-24.2018.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE FELISBERTO SATIRO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

IVONE MORAIS VIOLA (REQUERIDO)

SANDRO LUCIO VIOLA (REQUERIDO)

JOAO CARLOS VIOLA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILOR RIBAS NOETZOLD OAB - MT24036/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

CLOVIS KRZYZANSKI (TESTEMUNHA)

RANIELE RAISSA FREITAS PINHEIRO CALDEIRA (TESTEMUNHA)

MARIA APARECIDA SOARES (TESTEMUNHA)

LUZIA MICHELLY AMORIM DE CASTRO (TESTEMUNHA)

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 1000364-24.2018.8.11.0007 CRISTIANE FELISBERTO SATIRO 

SANDRO LUCIO VIOLA e outros (2) IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO 

Nos termos da Legislação vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o 

presente feito com a finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerido 

para ciência da expedição do Termo de Guarda ID 31276924. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001489-95.2016.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI NORTE MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

EDIELE CARLEIS DA SILVA (EXECUTADO)

E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1001489-95.2016.8.11.0007 COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS NORTE MATO-GROSSENSE - SICREDI 

NORTE MT E. C. DA SILVA CONSTRUCOES E TRANSPORTES EIRELI - ME e 

outros IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação 

vigente e artigo 203 § 4º do CPC, impulsiono o presente feito com a 

finalidade de abrir vistas ao Procurador do requerente para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, efetue um depósito identificado referente a condução 

do oficial de justiça. O recolhimento da diligência deverá ser feito através 

do site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

http://www.tjmt.jus.br, no ícone emissão de guias online – Emitir guia 

(informar o serviço) Diligência - 1º Grau - informar o número processo - 

próximo - preencher a guia com as informações do endereço a ser 

diligenciado e gerar a guia, devendo ainda juntar aos autos o comprovante 

quitado para posterior expedição do mandado de intimação do executado 

acerca da penhora. Nada mais havendo encerro o presente. Alta Floresta, 

28 de abril de 2020. Assinado Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH 

BOCARDI Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000942-16.2020.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE SANT ANNA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE ALTA 

FLORESTA 6ª VARA DE ALTA FLORESTA AV. - TELEFONE: (65) 

35123600 1000942-16.2020.8.11.0007 JOSE SANT ANNA BANCO BMG 

S.A IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO Nos termos da Legislação vigente 
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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 31586489, no prazo de 15 (quinze) dias. Nada mais 

havendo encerro o presente. Alta Floresta, 28 de abril de 2020. Assinado 

Digitalmente MARISE IVETE WOTTRICH BOCARDI Gestor de Secretaria

Citação

Citação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001452-34.2017.8.11.0007

Parte(s) Polo Ativo:

LAURI RUSCHEL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELMO JOSE WIEGERT (REU)

MARCIO RODRIGO WIEGERT (REU)

SILVANO ALOISIO WIEGERT (REU)

EGIDIO VALDIR WIEGERT (REU)

NORBERTO OTILIO WIEGERT (REU)

JUNTA COMERCIAL DO ESTADODE MATO GROSSO (REU)

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (REU)

 

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 

PRAZO: 30 (TRINTA) DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM. JUIZ 

DOUTOR ANTÔNIO FÁBIO DA SILVA MARQUEZINI NÚMERO DO 

PROCESSO: 1001452-34.2017.8.11.0007 VALOR DA CAUSA: R$ 

93.871,00 ESPÉCIE: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL PARTE AUTORA: 

LAURI RUSCHEL, brasileiro, solteiro, moto-taxista, RG: 2575691-5, SSP/MT, 

CPF: 288.139.872-34, data de nascimento: 29/03/1968, filiação: Olivar 

Francisco Ruschel e Rosina Christ Ruschel, natural de Dionísio 

Cerqueira-SC, residente e domiciliado na Rua H-11, nº 1.136, Setor 

Industrial, na cidade de Alta Floresta-MT. ADVOGADO(S) DA PARTE 

AUTORA: DEFENSORIA PÚBLICA PARTE REQUERIDA: JUNTA COMERCIAL 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, CNPJ: 03.110.616/0001-03, endereço: 

Avenida Historiador Rubens de Mendonça,nº 3.949, CPA I, Cuiabá-MT; 

EGIDIO VALDIR WIEGERT, RG: 13/R-993.971 SSP/SC, CPF: 

401.282.029-04, data de nascimento: 12/01/1949, filiação: Léo Theodoro 

Wiegert e Maria Armela Wiegert, natural de São Luiz Gonzaga-RS, 

endereço: Rua Dom João VI, nº 489 3º andar, Apto 301, Bairro São 

Cristóvão, na cidade de Chapecó-SC; NELMO JOSE WIEGERT, RG: 

930.236 SSP/MT, CPF: 075.762.939-34, data de nascimento: 12/01/1949, 

filiação: Leo Theodoro Wiegert e Maria Armela Wiegert, natural de São Luiz 

Gonzaga-RS, endereço: Rua E, nº 53, San Marino, Bairro Village 

Flamboyant, Cuiabá-MT; NORBERTO OTILIO WIEGERT, RG: 13/R-310.767 

SSP/SC, CPF: 160.778.909-44, data de nascimento: 13/03/1951, filiação: 

Leo Theodoro Wiegert e Armela Maria Wiegert, natural de São Luiz 

Gonzaga-RS, endereço: Rua 32, nº 05, Bairro Santa Cruz, Cuiabá-MT; 

MARCIO RODRIGO WIEGERT, RG: 1.003.638 SSP/MT, CPF: 

667.639.321-20, data de nascimento: 14/09/1976, filiação: Noeli 

Therezinha Wiegert, endereço: Rua Cambara, nº 846, Centro, Guarantã do 

Norte-MT; SILVANO ALOISIO WIEGERT, RG: 650.449 SSP/MT, CPF: 

021.862.509-00, data de nascimento: 11/02/1947, filiação: Leo Theodoro 

Wiegert, natural de Caibaté-RS, endereço: Rua Seis, Jardim Shangri-Lá, 

Cuiabá-MT; TRANSPORTES SATELITE LTDA-ME, CNPJ nº 

83.029.140/0001-10, endereço: Rua F-1, nº 74, Bairro Grande Terceiro, 

Cuiabá-MT. FINALIDADE:CITAÇÃO DOS REQUERIDOS NORBERTO OTILIO 

WIEGERT; MARCIO RODRIGO WIEGERT; SILVANO ALOÍSIO WIEGERT; 

NELMO JOSÉ WIEGERT E TRANSPORTE SATÉLITE LTDA, acima 

qualificados, atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste 

edital, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem considerados 

como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial. RESUMO DA 

INICIAL: "LAURI RUSCHEL, através da Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso, vem ingressar com AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

DE CONTRATO SOCIAL em face de JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE 

MATO GROSSO; EGÍDIO VALDIR WIEGERT; NELMO JOSÉ WIEGERT; 

NOBERTO OTÍLIO WIEGERT; MÁRCIO RODRIGO WIEGERT; SILVANO 

ALOÍSO WIEGERT e TRANSPORTES SATELITE LTDA-ME, todos acima 

qualificados, pelos motivos de fato e de direito a seguir delineados. DOS 

FATOS: 1. É necessário ressaltar que o autor é um cidadão humilde, 

sendo que trabalhou entre os anos de 1990 a 2007 na Empresa 

Transportes Satélite Ltda., na função de almoxarifado, ficando 

subordinado ao réu e sócio da empresa Egidio Valdir Wiegert. 2. O réu 

Egídio Valdir é cunhado do autor, uma vez que é casado com a irmã do 

último, Sra. Jussara Iara Wiegert, sendo que existia um vínculo de 

confiança entre eles. 3. Em meados de 2007 o autor ingressou com uma 

ação trabalhista em face da antiga empregadora Transporte Satélite Ltda, 

qual tramitou sob o nº 01050.2007.046.23.00-0 na Vara Trabalhista de Alta 

Floresta-MT, conforme inclusos documentos aos autos. 4. Noutro giro, é 

público que a Transporte Satélite Ltda foi uma das maiores empresas de 

transporte rodoviário de passageiros do Estado de Mato Grosso, sendo 

que em meados do ano de 2010 apresentava indicativos de grave crise 

financeira, o que culminou a suspensão das atividades da empresa no ano 

de 2012. 5. Sabedor da grave crise financeira que se afundou a empresa 

Transporte Satélite Ltda, onde as dívidas superavam e muito o patrimônio, 

no ano de 2011 réu Egídio Valdir convenceu a esposa Jussara Iara a pedir 

ao irmão, ora autor, que assinasse alguns documentos, dizendo que se 

tratava de uma transferência da casa. 6. Faz necessário constar que a 

Sra. Jussara Iara, a pedido do réu Egídio Valdir, disse ao autor “chorando” 

que o imóvel residencial do casal estava hipotecado em favor do Banco do 

Brasil, havendo a necessidade que o bem ficasse em nome do autor por 

06 meses para que não perdessem a casa que era destinada a residência 

da família, e depois desse prazo o imóvel voltaria para o nome do réu 

Egídio Valdir. 7. O autor se mostrou relutante em assinar os documentos, 

mas acabou sendo convencido pela irmã Jussara Iara. Desta forma, o 

autor assinou vários documentos que lhe foram apresentados pelo réu 

Egídio Valdir, imaginando que se tratava da transferência da casa 

destinada a residência do casal, indo ao Cartório de Alta Floresta-MT fazer 

o reconhecimento de firma das assinaturas lançadas. 8. O autor somente 

assinou os documentos por acreditar que estava auxiliando a irmã 

Jussara Iara e o cunhado Egídio Valdir a não perder a casa, uma vez que 

tinha respeito e subordinação ao casal que havia cuidado dele no início da 

adolescência. 9. Entretanto, os documentos assinados pelo autor se 

tratavam da 43ª alteração contratual da empresa Transporte Satélite Ltda, 

onde constava na cláusula terceira que o réu Egídio Valdir transferia a 

integralidade de suas 93.817 quotas do capital social ao autor mediante 

doação. 10. Nessa toada, a partir de uma alteração contratual SIMULADA 

o réu Egídio Valdir se retirou do quadro societário da Transporte Satélite 

Ltda, mediante a inclusão no seu lugar do autor, que, infelizmente, se 

tornou sócio da empresa. 11. O referido ato por meio do qual o réu Egídio 

Valdir transferiu suas quotas sociais ao autor é um ato manifestamente 

nulo, uma vez que o autor nunca ostentou verdadeiramente a condição de 

sócio da empresa que até pouco tempo era empregado. 12. O ato de 

transferência das quotas sociais do réu Egídio Valdir ao autor tinha a 

única finalidade de livrar o verdadeiro sócio das responsabilidades civis e 

tributárias advinda da empresa Transporte Satélite Ltda, mediante a 

inclusão fraudulenta do autor no quadro societário, que se transformou em 

sócio de uma empresa falida. 13. Logo, a 43ª alteração contratual da 

empresa Transporte Satélite Ltda nunca teve a finalidade de transferir as 

quotas sociais do réu Egídio Valdir ao autor, mas sim livrar o verdadeiro 

sócio (Egídio Valdir) das responsabilidades civis, tributárias e trabalhistas, 

mediante um ato fraudulento praticado pelo réu Egídio Valdir e sua esposa, 

visto que o autor nunca se tornou sócio da empresa. 14. E mais, o autor 

no momento da assinatura da alteração contratual não tinha conhecimento 

que o seu nome seria utilizado como “laranja”, uma vez que fora ludibriado 

pelo réu Egídio Valdir e sua Jussara Iara, que disseram que os 

documentos assinados se tratavam de uma transferência de uma casa, o 

que, infelizmente, o autor acreditou em razão do vinculo de parentesco 

que mantém com o réu. 15. É bom dizer que a empresa Transportes 

Satélite era familiar, tanto é verdade que no atual quadro societário os 

sócios têm o nome sobrenome: WIEGERT, salvo o autor. Mas, o réu Egídio 

Valdir WIEGERT tem o mesmo sobrenome dos demais sócios. 16. Noutro 

lado, o autor somente teve conhecimento do ato fraudulento no momento 

em que começou a ser notificado de ações civis e trabalhistas da empresa 

Transporte Satélite Ltda, nas quais houve o redirecionamento contra os 

sócios. 17. Por corolário, o autor vem ao Poder Judiciário, para o fim de 

buscar a declaração de nulidade absoluta das alterações contratuais, uma 

vez que nunca foi sócio ou proprietário da empresa Transporte Satélite 

Ltda, configurando a sua inclusão no quadro societário de um verdadeiro 

ato simulado praticado pelo réu Egidio Valdir. DO DIREITO: 18. O contrato 

societário por meio do qual o réu Egidio Waldir se retirou no quadro 

societário e incluiu o autor contém declaração falsa, visto que o autor não 

adquiriu as quotas sociais, residindo, nesse ponto, o ato da simulação. 19. 
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Ora, no momento em que o réu Egídio Valdir engana o autor a assinar 

alguns documentos onde consta a sua exclusão do quadro societário e 

inclusão do autor, não como a finalidade de transferir as quotas sociais, 

mas sim livrar o réu Egídio Valdir das responsabilidades civis e 

trabalhistas, o ato é SIMULADO, notadamente porque o autor nunca 

adquiriu a condição de sócio da empresa Transporte Satélite. 20. A fraude 

perpetrada sob a sombra de um ato simulado implica, a um só tempo, 

promover injustiça no caso concreto, onde submete o autor as 

responsabilidades civis, tributárias e trabalhistas de uma empresa que 

nunca foi sócio, e enfraquecer, de maneira global, todo o sistema jurídico, 

ao permitir que o verdadeiro sócio Egídio Valdir utilize um expediente ilícito 

e consiga se livrar das suas responsabilidade. O direito não pode tutelar 

um ato fraudulento! DOS PEDIDOS: Ante o exposto, requer: a) os 

benefícios da Justiça Gratuita, pois o autor não tem condições de arcar 

com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, sem 

prejuízo do sustento próprio e/ou de sua família, conforme declaração 

anexa aos autos; b) citação dos réus, via Oficial de Justiça, para, 

querendo, apresentarem contestação; c) intimação pessoal da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso para se manifestar, com prazo em 

dobro, na forma do dispõe o art. 186 do CPC; d) ao final, a procedência 

dos pedidos iniciais: d.1) para o fim de reconhecer a nulidade absoluta, 

com efeitos ex tunc, da 43ª alteração contratual por meio da qual o autor 

adquiriu quotas sociais da empresa Transportes Satélite Ltda (cláusula 

terceira), bem como a nulidade da inclusão do autor no quadro societário 

da empresa, assim como das alterações contratuais subsequentes 

envolvendo o autor; d.2) determinar a imediata exclusão do autor do 

quadro societário da empresa Transportes Satélite Ltda, com o retorno no 

seu lugar do réu Egídio Valdir Wiergert (verdadeiro sócio); e) expedição de 

ofício à Junta Comercial do Estado de Mato Grosso para que faça o 

cancelamento das alterações contratuais que incluíram o autor no quadro 

societário da requerida Transportes Satélite Ltda, assim como a expedição 

de ofício à Receita Federal para que faça a exclusão do nome do 

requerente vinculado a empresa Transporte Satélite Ltda, inscrita no CNPJ 

n.º 83.029.140/0001-10; f) condenação dos réu no pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios, a ser arbitrados em 20% 

(vinte por cento) da condenação, devendo ser depositados (honorários) 

em favor da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso; g) protesta 

provar o alegado por meio de prova testemunhal, cujo rol será 

apresentado em momento oportuno, devendo a intimação das testemunhas 

para que compareçam a audiência ser realizada por intermédio de Oficial 

de Justiça (CPC, art. 455, § 4º, IV), assim como o depoimento pessoal dos 

requeridos, o que desde logo requer." DESPACHO/DECISÃO: “Vistos. 

DEFIRO o pedido de citação dos Requeridos NORBERTO OTILIO WIEGERT, 

MÁRCIO RODRIGO WIEGERT e TRANSPORTE SATÉLITE LTDA., nos 

endereços informados ao ID. 25082886. Consigno que, não sendo os 

mesmos encontrados no endereço informado ao ID. 25082886, deverão os 

mesmos serem citados, também, por edital, nos moldes abaixo 

consignados. Por outro lado, desde já, DETERMINO a citação por edital dos 

Executados SILVANO ALOÍSIO WIEGERT e NELMO JOSÉ WIEGERT. 

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 CPC, 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.” 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, Marcia Cristina Murawski, digitei. Alta Floresta, 28 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marise Ivete Wottrich Bocardi Gestora de 

Secretaria Autorizada pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÃO: 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.

Comarca de Barra do Garças

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175803 Nr: 9637-29.2013.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Anivaldo Lemes Toledo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Milzanyr Esteves Galvão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mário Takatsuka - OAB:OAB/SP 

43.638

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: André Luiz Lopes Ferreira - 

OAB:MT 18.599, Apoena Camerino de Azevedo - OAB:MT 13314-B, 

Arísio Monteiro de Magalhães - OAB:14036-MT, Júlio Cesar 

Nogueira Reis - OAB:19.166 / GO, Paulo Emílio Monteiro de 

Magalhães - OAB:MT-8.988

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §10, do artigo 1.206, 

da CNCG, e do §1º do artigo 485, do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar no feito, sob pena 

de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 323452 Nr: 14765-20.2019.811.0004

 AÇÃO: Embargos de Terceiro->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria Valquiria dos Santos Cruz

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dayane de Almeida Machado

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: João Augusto de Oliveira 

Dolzan - OAB:6.515/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO- EXTINÇÃO DOS AUTOS

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, bem como do §4, do artigo 1.206, da 

CNCG, e do §1º do artigo 485 c/c artigo 274, p. único do CPC, impulsiono o 

feito para que seja intimada a parte autora, pessoalmente, a se manifestar 

no feito, sob pena de extinção.

“Art. 1.206, (...) § 10. Não havendo manifestação e, tratando-se de 

diligência de interesse da parte autora, intimá-la pessoalmente para dar 

prosseguimento ao feito, praticando o ato que lhe compete, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo (art. 485, inciso III, §§ 1º e 

2º, do CPC). Restando negativa essa diligência, intimá-la por edital, com o 

prazo de 20 (vinte) dias.”

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 18-61.2002.811.0004

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEÍCULOS E PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte requerente, via matéria de imprensa, para que apresente 

planilha atualizada do débito, em 10 dias.

Ainda, solicita-se que a parte autora informe a localização do imóvel a ser 

avaliado, tendo em vista que a matrícula não deixa claro como o(a) 

oficial(a) de justiça poderá chegar até a propriedade (matrícula 32.701) e, 

se possível, instruir o presente feito com um croqui. Para que, então, seja 

possível calcular eventual valor de diligência para cumprimento do ato de 

avaliação.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27871 Nr: 18-61.2002.811.0004

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 32 de 411



 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AUTOGARÇAS VEÍCULOS E PEÇAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionedis 

- OAB:MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BARTIRA BIBIANA STEFANI - 

OAB:MT - 15.194-A, Rubens Bortoli Junior - OAB:5.620-MT

 IMPULSIONAMENTO POR CERTIDÃO

Nos termos do artigo 152, VI do CPC, impulsiono o feito para que seja 

intimada a parte autora a entrar em contato com o cartório de registro de 

imóveis de Barra do Garças, para que seja promovida a averbação do 

Termo de Penhora da matrícula 32.701. O referido documento expedido 

por esta escrivania será oportunamente enviado, por malote digital, àquele 

cartório extrajudicia. O telefone do 1º Ofício de Imóveis é (66)3401.3456.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 166198 Nr: 8577-55.2012.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Daniela Teresa Corti Di Retorbido e Di Castel San Vitale 

Delle Carpinete

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Bio Brazilian Italian Oil Industria, Comércio e 

Exportação de Biocombustíveis Lt

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: KLAUS GILDO DAVID 

SCANDIUZZI - OAB:199204/SP, Rafael Rabaioli Ramos - 

OAB:14796/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Leonardo Carvalho da Mota - 

OAB:MT 13.302-A

 Nos termos do artigo 152, VI do CPC e considerando o pedido de fl. 

274/276, impulsiono o feito para que seja intimada a parte autora a dizer se 

também tem interesse na remoção de bens que sejam eventualmente 

penhorados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 328467 Nr: 2044-02.2020.811.0004

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco BV Financeira S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Maria da Conceição

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FERNANDO LUZ PEREIRA - 

OAB:147020

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 9. Diante do exposto, DEFIRO A LIMINAR postulada e DETERMINO A 

BUSCA E APREENSÃO do veículo, descrito na inicial à fl. 03v, FIAT PALIO 

N. GERAÇÃO, chassi 9BD196272D2077110, placa 8GL0788, cor 

BRANCA, renavam 482039353, ano/fabricação 2012/2013, entabulado 

com fulcro no Decreto-Lei 911/69.10. Executada a liminar, CITE-SE a 

requerida para purgar a mora, no prazo de 05 (cinco) dias, e contestar a 

ação, em 15 (quinze) dias, conforme disposto art. 3°, §§ 2º e 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, com a nova redação que lhe foi dada pela Lei 

10.931/04.11. O bem apreendido deverá ser depositado com pessoa 

indicada pelo Requerente (fls. 10), haja vista a inexistência de depósito 

público nesta Comarca. Não havendo pessoa indicada como depositária, o 

bem será guardado em algum depósito particular, sob as expensas do 

Requerente.12. CONCEDO ao oficial de Justiça a prerrogativa insculpida 

no art. 212, §2º, CPC/2015.13. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 258151 Nr: 11594-26.2017.811.0004

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Marlene Pereira de Souza

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Luiza Bordados

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fabiano Xavier da Silva - 

OAB:SP 217.166

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 EDITAL DE CITAÇÃO

PRAZO 30 DIAS

Pessoa(s) a ser(em) citadas(s): LUIZA BORDADOS, CNPJ: 

20053481000100. atualmente em local incerto e não sabido

FINALIDADE: CITAÇÃO dO(A) REQUERIDO(a) acima qualificado(a), 

atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da ação que lhe é 

proposta, consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no 

prazo de 15 dias, contados do término do prazo deste edital, apresentar 

resposta, caso queira, sob pena de serem considerados como 

verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial.

 Resumo da Inicial: Trata-se de Ação de Rescisão Contratual c/c Perdas e 

Danos proposta por Marlene Pereira de Souza em desfavor de Luiza 

Bordados (CNPJ: 20.053.481/0001-00). Feito distribuído em 07/08/2017. A 

autora alega que contratou a compra de vários itens com a requerida, 

emitindo cheques para seu pagamento. Posteriormente, solicitou a 

rescisão do negócio, o que não ocorrera, sendo apresentadas as 

referidas cártulas ao banco e sendo devolvidas com menção de 

insuficiência de saldo. Ao final, requer a rescisão do contrato realzado, 

bem como a devolução dos cheques emitidos; a citação da ré; a inversão 

do ônus da prova; a condenção da ré a danos morais, no valor de 

R$10.000,00 (dez mil reais); e condenação da ré ao pagamento de 

R$3.716,00 (três mil, setecentos e dezesseis reais) de cobrança indevida.

Despacho/Decisão: VISTOS.1.Tendo em via as frustrada tentativas de 

citação da executada e ainda que as buscas nos sistemas INFOJUD e 

BACENJUD também foram infrutíferas (fl. 93/94), DEFIRO o pedido de 

citação por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 246, IV 

c/c art. 256, II, do CPC/2015.2. Decorrido prazo para defesa, sem 

apresentação de contestação, desde já DECRETO a sua revelia e NOMEIO 

a Defensoria Pública desta Comarca como Curador Especial para 

contestar a ação no prazo legal.3. Expeça-se o necessário. Cumpra-se.

E, para que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, 

possa alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no 

lugar de costume e publicado na forma da Lei. Eu, Ana Carla de Castro 

Penteado, digitei.

Barra do Garças, 28 de abril de 2020

Vanessa Faria de Freitas Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado art. 

1.205/CNGC

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 303377 Nr: 4180-06.2019.811.0004

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Walter Gracino

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Diego Pasquali Bras

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAURICIO COSTA BARBOSA - 

OAB:19.457/MT, Olimpio Ferreira da Silva Neto - OAB:25338/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 VISTOS.

 1. Trata-se de ação de execução ajuizada por WALTER GRACINO, em 

face DIEGO PASQUALI BRAS, todos qualificados nos autos.

 2. Outrossim, requerem as partes a homologação do acordo e a 

suspensão dos autos, com fulcro no art. 922 do CPC/2015.

 É O RELATÓRIO. DECIDO.

 3. Considerando que as partes são capazes, HOMOLOGO O ACORDO 

CELEBRADO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos e, por 

consequência, SUSPENDO a presente Execução, até o decurso do prazo 

estipulado para pagamento, com fundamento no art. 922, CPC/2015.

4. Considerando que já decorreu o prazo de pagamento, INTIMESE o 

Exequente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias informe o cumprimento 

integral da obrigação avençada.

 5. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se.

 Barra do Garças, 23 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.: 328635 Nr: 2163-60.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Processo Cautelar->PROCESSO 
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CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EB Comércio de Eletrodomésticos Ltda - Elettrokasa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ana Paula Nery Tinoco

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Antônio Pereira - OAB:GO 

13.608

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 18.Diante do exposto e tudo o mais que dos autos consta, DEFIRO o 

pedido de tutela provisória de urgência em caráter antecedente e 

DETERMINO o sequestro dos bens descritos na inicial, CONDICIONANDO 

seu deferimento a caução em dinheiro no valor do débito para ressarcir os 

danos que a outra parte possa vir a sofrer, nos termos do art. 300, §1º, 

do CPC, no prazo de 72 (setenta e duas horas).19.Havendo o depósito da 

caução pelo autor, EXPEÇA-SE o competente mandado para sequestro 

dos bens descritos na exordial, os quais deverão ser entregues ao 

exequente, mediante termo dos autos até ulterior deliberação e/ou 

julgamento final da lide.20.CITE-SE a parte Requerida para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir, nos termos do art. 306, CPC/2015.21.Efetivada a medida 

cautelar, a Autora terá o prazo de 30 (trinta) dias para formular o pedido 

principal, caso em que será apresentado nos mesmos autos em que 

deduzido o pedido de tutela cautelar, não dependendo do adiantamento de 

novas custas processuais (art. 308, CPC/2015).22.Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se.Barra do Garças-MT, 27 de abril de 

2020.MICHELL LOTFI ROCHA DA SILVAJUIZ DE DIREITO

4ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Michell Lotfi Rocha da Silva

 Cod. Proc.: 331801 Nr: 3653-20.2020.811.0004

 AÇÃO: Tutela Cautelar Antecedente->Tutela Provisória->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BRF S/A, Sucessora por incorporação de Sudanisa Cia 

Industril de Alimentos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIÃO FEDERAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Rafael Henrique Fiuza Bragança 

- OAB:121.320-RJ

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Autos protocolizados pelo e-mail bg.4civel@tjmt.jus.br, conforme 

orientação da Portaria nº 12/2020, oriunda da Diretoria da Comarca de 

Barra do Garças/MT.

Trata-se de pedido de tutela de urgência e natureza incidental, em que a 

autora busca a substituição da garantia do juízo.

A petição foi procolizada por dependência, entretanto, tendo em vista que 

os autos principais encontram-se no Tribunal Regional Federal da 1ª 

Região, foi instaurado um incidente processual.

Alega, em apertada síntese, que responde a uma execução fiscal e que 

no seu curto, garantiu o juízo depositando o valor integral da dívida.

Contudo, alega que em virtude do atual estágio de calamidade pública 

necessita de caixa para enfrentar a consequente crise econômica.

Dessa forma, pugna pela substituição dos valores depositados em juízo 

pelo seguro garantia judicial.

Com a inicial vieram os seguintes documentos:

 Doc. 1 – Procuração e documento de identificação;

 Doc. 2.1 – Cópia de peças da execução fiscal;

Doc. 2.2 – Cópia de peças da execução fiscal;

Doc. 03 – Comunicado interno da autora;

Doc. 04 – Decisões judiciais;

Doc. 05 – Decisão do CNJ.

É o relatório.

Busca a autora a substituição de bem garantidor do juízo.

Ocorre que, sem delongas, é assente a incompetência deste juízo para o 

processamento e julgamento do pedido.

Isso porque, o processo principal encontra-se no respectivo tribunal – 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região.

Portanto, exaurida a competência deste juízo de primeira instância, o 

pedido deve ser analisado pelo respectivo tribunal.

Dessa forma, por economia processual e diante da urgência alegada, 

encaminhe o presente pedido com seus documentos ao egrégio Tribunal 

Regional Federal da 1ª Região.

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-61.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTETICA PREMIUM CENTER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000765-61.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:ESTETICA 

PREMIUM CENTER EIRELI ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RICARDO 

BORGES LEAO JUNIOR 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 - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 16/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 27 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: 1000683-30.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

BLAINY DANILO MATOS BARBOSA OAB - MT0016023A 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL NUNES SILVA FERREIRA VASCONCELOS OAB - 093.017.096-27 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - SÃO PAULO (REQUERIDO)

AILA CRISTINA IZAIAS DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

BENEDITO APARECIDO BUZETTI (REQUERIDO)

FABRICIA FURIA BUZETTI (REQUERIDO)

 

Com o escopo de se desvencilhar de multas oriundas de infração de 

trânsito e não mais figurar como responsável legal do veículo (mediante 

“renúncia” de propriedade) que as originou/originam, manejou a parte 

autora a presente ação, tendo como lastro o fato de que teria transferido 

(mediante tradição) o bem no ano de 2016, não sendo desde então seu 

proprietário, formulando no bojo da inaugural pedido de tutela antecipada. 

O veículo que gerou a celeuma possui valor estimado em R$ 106.000,00 

(cento e seis mil reais), conforme consulta realizada junto à tabela FIPE 

(código 504113-9), ao passo que a parte autora se olvidou de encartar o 

montante total das diversas (70 aproximadamente) multas que deseja 

debater neste feito, cujo valor médio é de R$ 170,00 (cento e setenta 

reais), além do montante (R$ 10.000,00) que mira à título de danos morais. 

Por tais razões, com esteio na inteligência do artigo 292, § 3º, do CPC, 

CORRIJO DE OFÍCIO O VALOR DA CAUSA, ajustando-a para a cifra de R$ 

127.000,00 (cento e vinte e sete mil reais), desnudando, por consectário, 

o real conteúdo econômico discutido pela parte requerente. Por força 

desta correção e restando patente que o valor ultrapassa o limite de 60 

(sessenta) salários mínimos previstos no artigo 2º, caput, da Lei 

12.153/2009, a consequência inafastável é a EXTINÇÃO DO FEITO SEM 

APRECIAÇÃO DO SEU MÉRITO, o que efetivamente faço alicerçado na 

inteligência do artigo 51, II, da Lei 9.099/1995 aplicável ao presente 

processo em face do disposto no artigo 27 da mencionada Lei 

12.153/2009. Os autos estão compostos de elementos probatórios que 

informam a capacidade econômica do autor em arcar com as despesas 

processuais, bastando se atentar para o próprio valor do veículo por ele 

dado como pagamento em compra e venda no valor acima de R$ 

6.000.000,00 (seis milhões de reais), motivo pelo qual e forte na 

inteligência do artigo 99, § 2º, do CPC, INDEFIRO os benefícios da justiça 

gratuita. Após o trânsito em julgado, arquive-se promovendo as baixas e 

anotações reclamadas. P.R.I. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz 

Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-31.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:
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TEREZINHA MOREIRA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDE ALVES DINIZ OAB - MT0010927A-A (ADVOGADO(A))

VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO OAB - MT20460/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000767-31.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:TEREZINHA 

MOREIRA DA COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WANDE ALVES 

DINIZ, VANESSA STEFANIE TEREBINTO DE ARAUJO POLO PASSIVO: 

BANCO DO BRASIL SA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes 

acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação 

juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 

16/06/2020 Hora: 13:00 , no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, 

SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 

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: 1002762-16.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WEVERTON SILVA VITORIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AYRTON GUILHERME PETRONILIO GOMES SILVA OAB - MT19976/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO TELECOM PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002762-16.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:WEVERTON 

SILVA VITORIA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: AYRTON GUILHERME 

PETRONILIO GOMES SILVA POLO PASSIVO: CLARO TELECOM 

PARTICIPACOES 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: 

16/06/2020 Hora: 13:20 (Horario de Cuiaba), no endereço: RUA 

FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - 

MT - CEP: 78600-000 . 28 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: 1002855-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

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: 1000369-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES OAB - MT13.553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Leitura da petição inicial ilustra que tanto a parte autora quanto as partes 

requeridas não possuem domicílio em município abrangido por esta 

comarca, tendo sido negligenciada a regra do artigo 4º, inciso III, da Lei 

9.099/1995, eis porque e ante a incompetência territorial, que no âmbito 

desta justiça especializada possui natureza absoluta, com esteio no artigo 

51, III, da referida lei, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do 

seu 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: 1000369-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KESIA KISS NUNES OAB - MT13.553 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

KROTON EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Leitura da petição inicial ilustra que tanto a parte autora quanto as partes 

requeridas não possuem domicílio em município abrangido por esta 

comarca, tendo sido negligenciada a regra do artigo 4º, inciso III, da Lei 

9.099/1995, eis porque e ante a incompetência territorial, que no âmbito 

desta justiça especializada possui natureza absoluta, com esteio no artigo 

51, III, da referida lei, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação do 

seu 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: 1000960-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA TARKINE LEITE CASTANON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA PURIFICACAO LEAL E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

 

Os juizados especiais não possuem competência para julgar demandas de 

alta complexidade, como ocorre no presente caso, em que se controverte 

matéria adstrita ao direito de vizinhança, servidão de passagem e 

fornecimento de águas excedentes, sendo inegável que neste último caso 

necessitar-se-á produzir prova pericial (como bem salientou a parte 

requerida), estando a pretensão da parte autora em desconformidade com 

o artigo 3º, caput, da Lei 9.099/1995, eis porque e com esteio no artigo 51, 

II, do mesmo diploma, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação 

de seu 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: 1000960-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA TARKINE LEITE CASTANON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:
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CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA PURIFICACAO LEAL E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

 

Os juizados especiais não possuem competência para julgar demandas de 

alta complexidade, como ocorre no presente caso, em que se controverte 

matéria adstrita ao direito de vizinhança, servidão de passagem e 

fornecimento de águas excedentes, sendo inegável que neste último caso 

necessitar-se-á produzir prova pericial (como bem salientou a parte 

requerida), estando a pretensão da parte autora em desconformidade com 

o artigo 3º, caput, da Lei 9.099/1995, eis porque e com esteio no artigo 51, 

II, do mesmo diploma, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação 

de seu 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: 1000960-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA TARKINE LEITE CASTANON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA PURIFICACAO LEAL E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

 

Os juizados especiais não possuem competência para julgar demandas de 

alta complexidade, como ocorre no presente caso, em que se controverte 

matéria adstrita ao direito de vizinhança, servidão de passagem e 

fornecimento de águas excedentes, sendo inegável que neste último caso 

necessitar-se-á produzir prova pericial (como bem salientou a parte 

requerida), estando a pretensão da parte autora em desconformidade com 

o artigo 3º, caput, da Lei 9.099/1995, eis porque e com esteio no artigo 51, 

II, do mesmo diploma, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação 

de seu 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: 1000960-80.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIELA TARKINE LEITE CASTANON (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDEMAR GOMES DA SILVA OAB - MT0019169A (ADVOGADO(A))

ADRIELLI CASTANON DE OLIVEIRA OAB - MT25913/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA PURIFICACAO LEAL E SILVA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR SIMOES FARIA OAB - MT0021760A (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

 

Os juizados especiais não possuem competência para julgar demandas de 

alta complexidade, como ocorre no presente caso, em que se controverte 

matéria adstrita ao direito de vizinhança, servidão de passagem e 

fornecimento de águas excedentes, sendo inegável que neste último caso 

necessitar-se-á produzir prova pericial (como bem salientou a parte 

requerida), estando a pretensão da parte autora em desconformidade com 

o artigo 3º, caput, da Lei 9.099/1995, eis porque e com esteio no artigo 51, 

II, do mesmo diploma, DECLARO EXTINTO O PROCESSO sem apreciação 

de seu 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

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000500-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Autos conclusos indevidamente. 2- Cumpra-se as determinações 

anteriormente exaradas, remetendo-se os autos à Turma Recursal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000510-06.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MARTINS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

 

A parte autora já foi condenada por litigância de má-fé em diversos 

processos, pois já aviou no âmbito deste juizado inúmeras demandas 

temerárias, sendo que após a efetiva condenação pela condenável e 

reiterada prática, permanece inadimplente no que toca ao pagamento das 

custas judiciais (vide processo n 1000833-45.2019.8.11.0004), mesmo 

tendo recebido no dia 17/12/2019 a cifra de R$ 6.181,82 (processo 

número 1000832-60.2019.8.11.0004) e no dia 23/12/2019 o montante de 

R$ 14.000,00 (processo número 1000788-41.2019.8.11.000) somando o 

valor de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Tem se valido das benesses 

econômicas que os juizados especiais ofertam para, de forma ardilosa, 

manejar algumas ações flagrantemente incabíveis, ou que não se 

encontram sob o auspício da Lei 9.099/1995. Perscrutando os autos e por 

meio de uma simples análise dos valores mencionados nos contratos 

digladiados, resta flagrante que a soma (R$ 70.310,00) deles não 

corresponde ao valor atribuído à causa, por tais razões, com esteio na 

inteligência do artigo 292, § 3º, do CPC, CORRIJO DE OFÍCIO O REFERIDO 

VALOR, ajustando-a para a cifra supramencionada, montante que se 

revela incompatível com o teto (R$ 41.560,00) previsto no artigo 3º, I, da 

Lei 9.099/95. Não bastasse isto, desidiosa foi a inaugural no tocante ao 

que dispõe o artigo 330, § 2º, do CPC, plenamente aplicável aos juizados 

especiais, vez que se trata de norma cujo escopo é a celeridade na 

tramitação do feito, de tal sorte que se é útil aos processos com liturgia 

mais morosa, certamente o será no tocante aos cuja concatenação 

reclame rapidez. Deste modo e com esteio no artigo 51, caput e inciso II, 

da Lei 9.099/1995, combinados com o supramencionado artigo 330, 

INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, declarando extinto o processo sem 

julgamento de mérito, conforme sentencia o artigo 485, I, do CPC. Tendo 

em vista o histórico de atuação maliciosa por parte do autor em outras 

demandas na qual foi condenado por litigância de má-fé, observando que 

tangenciou o verdadeiro conteúdo econômico da ação mirando contornar 

a barreira prevista no apontado artigo 3º da Lei 9.099/1995, dando vida à 

conduta que mais uma vez maltratou a boa-fé (artigo 5º do CPC) que deve 

reger o comportamento de todos os protagonistas de uma relação 

processual, estando este juiz convicto que no caso vertente atuou de 

forma a fazer incidir o artigo 80, V, do CPC, nos termos do artigo 55 da Lei 

9.099/1995, o condeno ao pagamento das custas processuais. Ciente dos 

valores que a parte autora recebeu recentemente, observando que deles 

não fez uso para amortizar nem mesmo as custas processuais de outros 

feitos em que foi condenada por má-fé, donde é possível deduzir que não 

direciona seus recursos ao adimplemento de dívidas, concluo que detém 

condições de arcar com a referidas despesas, eis porque, forte na 

inteligência do artigo 99, § 2º, do CPC, desde já INDEFIRO os benefícios da 

justiça gratuita desde, inclusive para fins recursais. Após o trânsito em 

julgado e não havendo medidas a serem praticadas, arquive-se mediante 

as baixas e anotações necessárias. P.R.I. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/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))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

25/11/2019, às 16h20min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WISGLEIBE MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000626-12.2020.8.11.0004 POLO ATIVO: WISGLEIBE 

MARIANO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: CARLA 

VENTURINE ESTEVES, GABRIEL LUIZ ESTEVES 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: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 30/06/2020 

Hora: 16:00/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: 1000626-12.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WISGLEIBE MARIANO DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AVENIDA S.A (REQUERIDO)

 

Aduz a parte autora que seu nome foi inserido nos sistemas de proteção 

ao crédito pela parte requerida, cuja dívida que a originou foi devidamente 

quitada, todavia a restrição permaneceu junto aos aludidos sistemas, o 

que motivou a propositura da demanda em voga, contendo a peça 

inaugural pedido de tutela antecipada para exclusão do indigitado débito 

dos cadastros negativos. Os documentos anexados à vestibular não 

robustecem as aduções fáticas da requerente, pois juntou comprovante 

de pagamento ilegível, situação que permaneceu mesmo após ter sido 

intimado para tanto, palidez documental que esmorece a probabilidade do 

direito invocado. Em que pese detivesse condições de robustecer seus 

dizeres com provas documentais, optou o requerente pelo cômodo 

caminho de postular a inversão do ônus probatório por se tratar de causa 

envolvendo relação consumerista, olvidando-se que não obstante 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. Por isto a extrema confiabilidade 

depositada pelo demandante à inversão aqui descrita inculcou em sua 

psiquê a crença de que era desnecessário fortalecer a narrativa fática da 

peça propulsora, caminho trilhado que obsta a incidência do artigo 311, II, 

do CPC, ao passo que não restou caracterizada a probabilidade do direito, 

conforme exige o artigo 300, caput, do mesmo diploma. Forte nestas 

razões, INDEFIRO A INVERSÃO PROBATÓRIA POSTULADA, BEM COMO A 

ANTECIPAÇÃO DO PROVIMENTO FINAL PRETENDIDO. Cite-se. Intime-se. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz 

Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000761-24.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WILMA ALVES SANTANA (AUTOR)

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 (REU)

 

Tendo em vista o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009, não sendo permitido 

liquidação de sentença no âmbito dos juizados da fazenda pública, por 

força da combinação do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 com 

o artigo 27 da supramencionada Lei 12.153/2009, para uma perfeita 

aferição da competência deste juizado e atento à inteligência oriunda do 

artigo 14, III, da Lei 9.099/1995 e artigo 319, IV, combinado com o artigo 

322 e 324, todos do CPC, com esteio no artigo 321 deste último diploma, 

DETERMINO à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias especifique o 

montante mirado pela propositura da demanda em voga, atribuindo valor 

exato ao pedido descrito na alínea d da peça inaugural, devidamente 

acrescido dos juros e atualizações até a distribuição da inaugural, pois 

cuida-se de providência que exige mero cálculo aritmético, não havendo 

se falar em realização de perícia ao longo do processo. Intime-se. 

Ultrapassado o lapso temporal acima descrito, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-69.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZABETH DOS SANTOS MANCIOLLI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tendo em vista o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009, não sendo permitido 

liquidação de sentença no âmbito dos juizados da fazenda pública, por 

força da combinação do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 com 

o artigo 27 da supramencionada Lei 12.153/2009, para uma perfeita 

aferição da competência deste juizado e atento à inteligência oriunda do 

artigo 14, III, da Lei 9.099/1995 e artigo 319, IV, combinado com o artigo 

322 e 324, todos do CPC, com esteio no artigo 321 deste último diploma, 

DETERMINO à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias especifique o 

montante mirado pela propositura da demanda em voga, atribuindo valor 

exato ao pedido descrito na alínea d da peça inaugural, devidamente 
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acrescido dos juros e atualizações até a distribuição da inaugural, pois 

cuida-se de providência que exige mero cálculo aritmético, não havendo 

se falar em realização de perícia ao longo do processo. Intime-se. 

Ultrapassado o lapso temporal acima descrito, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-84.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCILENE BARBOSA DE FREITAS (AUTOR)

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 (REU)

 

Tendo em vista o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009, não sendo permitido 

liquidação de sentença no âmbito dos juizados da fazenda pública, por 

força da combinação do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 com 

o artigo 27 da supramencionada Lei 12.153/2009, para uma perfeita 

aferição da competência deste juizado e atento à inteligência oriunda do 

artigo 14, III, da Lei 9.099/1995 e artigo 319, IV, combinado com o artigo 

322 e 324, todos do CPC, com esteio no artigo 321 deste último diploma, 

DETERMINO à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias especifique o 

montante mirado pela propositura da demanda em voga, atribuindo valor 

exato ao pedido descrito na alínea d da peça inaugural, devidamente 

acrescido dos juros e atualizações até a distribuição da inaugural, pois 

cuida-se de providência que exige mero cálculo aritmético, não havendo 

se falar em realização de perícia ao longo do processo. Intime-se. 

Ultrapassado o lapso temporal acima descrito, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000755-17.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JACQUELINE ALVES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

CAMILA RAMOS COELHO OAB - MT16745-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tendo em vista o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009, não sendo permitido 

liquidação de sentença no âmbito dos juizados da fazenda pública, por 

força da combinação do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 com 

o artigo 27 da supramencionada Lei 12.153/2009, para uma perfeita 

aferição da competência deste juizado e atento à inteligência oriunda do 

artigo 14, III, da Lei 9.099/1995 e artigo 319, IV, combinado com o artigo 

322 e 324, todos do CPC, com esteio no artigo 321 deste último diploma, 

DETERMINO à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias especifique o 

montante mirado pela propositura da demanda em voga, atribuindo valor 

exato ao pedido descrito na alínea d da peça inaugural, devidamente 

acrescido dos juros e atualizações até a distribuição da inaugural, pois 

cuida-se de providência que exige mero cálculo aritmético, não havendo 

se falar em realização de perícia ao longo do processo. Intime-se. 

Ultrapassado o lapso temporal acima descrito, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000753-47.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ABEL CESAR SILVA FRANCA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE TEIXEIRA VIEIRA OAB - DF31718 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

Tendo em vista o artigo 2º, caput, da Lei 12.153/2009, não sendo permitido 

liquidação de sentença no âmbito dos juizados da fazenda pública, por 

força da combinação do artigo 38, parágrafo único, da Lei 9.099/1995 com 

o artigo 27 da supramencionada Lei 12.153/2009, para uma perfeita 

aferição da competência deste juizado e atento à inteligência oriunda do 

artigo 14, III, da Lei 9.099/1995 e artigo 319, IV, combinado com o artigo 

322 e 324, todos do CPC, com esteio no artigo 321 deste último diploma, 

DETERMINO à parte autora que no prazo de 15 (quinze) dias especifique o 

montante mirado pela propositura da demanda em voga, atribuindo valor 

exato ao pedido descrito na alínea d da peça inaugural, devidamente 

acrescido dos juros e atualizações até a distribuição da inaugural, pois 

cuida-se de providência que exige mero cálculo aritmético, não havendo 

se falar em realização de perícia ao longo do processo. Intime-se. 

Ultrapassado o lapso temporal acima descrito, faça conclusos. 

Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MATOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

DESIGNADA, DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Juizado Sala: 

CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças Data: 28/08/2019 

Hora: 12:00/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: 1001646-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MATOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

. 1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões sem manifestação da parte recorrida, remeta-se os autos 

para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001646-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MATOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

. 1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões sem manifestação da parte recorrida, remeta-se os autos 

para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001646-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MATOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

. 1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões sem manifestação da parte recorrida, remeta-se os autos 

para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

BARRA DO GARÇAS JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA 

DO GARÇAS RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, 

BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 INTIMAÇÃO de Vossa 

Senhoria, na qualidade de polo ativo, para COMPARECER À AUDIÊNCIA 

AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de 

Barra do Garças Data: 18/03/2019 Hora: 16:00/MT. BEM COMO A LIMINAR 

DEFERIDA :concedo PARCIALMENTE a TUTELA PROVISÓRIA vindicada no 

que toca ao pedido para que a requerida se abstenha de inserir o nome da 

parte autora nos órgãos de proteção ao crédito, até o deslinde final da 

rusga, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de incorrer em multa diária 

no valor de R$ 200,00 (duzentos) reais, sendo de bom alvitre registrar que 

a medida restringe-se às dívidas espelhadas na presente rusga com a 

requerida. O não comparecimento á audiência designada será importará 

no arquivamento do feito, bem como pagamento das custas processuais

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

 

1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

1- Intime-se a parte exequente para que se manifeste no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de extinção. 2- Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8012189-88.2014.8.11.0004 Promovente: ALDEMIR A BETTINI – 

ME/ ALDEMIR ALVES BETTINI Promovido: SEVERINO GOMES DE LIMA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 29395113, visto 

que o executado não foi localizado (id. 16637117), se manteve inerte, de 

forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA 

PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono 

da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

 

Autos nº 8012189-88.2014.8.11.0004 Promovente: ALDEMIR A BETTINI – 

ME/ ALDEMIR ALVES BETTINI Promovido: SEVERINO GOMES DE LIMA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 29395113, visto 

que o executado não foi localizado (id. 16637117), se manteve inerte, de 

forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA 

PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono 

da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001060-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001060-06.2017.8.11.0004 Promovente: NOVO MUNDO MÓVEIS 

E UTILIDADES LTDA Promovido: JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O Exequente foi devidamente 

intimado para dar continuidade na execução, no entanto, diante da 

inexistência de bens penhoráveis, solicitou a expedição da certidão da 

dívida e extinção do processo. Vislumbro, na presente demanda, que a 

impossibilidade de indicar meios para saldar a dívida contraída com o 

requerente é causa de extinção da execução por ausência de condição 

de procedibilidade, no entanto, não exclui a dívida. Assim sendo, visto não 

ser possível o prosseguimento da execução, por ausência de bens 

penhoráveis e outros meios viáveis de cumprimento da obrigação, vejo por 

bem extingui-la. Neste sentido, tem-se a jurisprudência do TRT da 13º 

Região: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

PARA PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. É cabível a 

expedição de ofício a tabelionato para protesto de sentença condenatória 

transitada em julgado, quando há dificuldade em efetivar a execução do 

débito. Orientação Jurisprudencial nº 16 desta Seção Especializada em 

E x e c u ç ã o .  ( T R T - 4  -  A P :  0 0 5 3 7 0 0 2 2 2 0 0 8 5 0 4 0 3 7 3  R S 

0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: MARIA DA GRAÇA RIBEIRO 

CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª Vara do Trabalho de 

Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão 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. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO da presente ação, 

com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º 

da Lei 9.09/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida, 

arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001060-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1001060-06.2017.8.11.0004 Promovente: NOVO MUNDO MÓVEIS 

E UTILIDADES LTDA Promovido: JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O Exequente foi devidamente 

intimado para dar continuidade na execução, no entanto, diante da 

inexistência de bens penhoráveis, solicitou a expedição da certidão da 
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dívida e extinção do processo. Vislumbro, na presente demanda, que a 

impossibilidade de indicar meios para saldar a dívida contraída com o 

requerente é causa de extinção da execução por ausência de condição 

de procedibilidade, no entanto, não exclui a dívida. Assim sendo, visto não 

ser possível o prosseguimento da execução, por ausência de bens 

penhoráveis e outros meios viáveis de cumprimento da obrigação, vejo por 

bem extingui-la. Neste sentido, tem-se a jurisprudência do TRT da 13º 

Região: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

PARA PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. É cabível a 

expedição de ofício a tabelionato para protesto de sentença condenatória 

transitada em julgado, quando há dificuldade em efetivar a execução do 

débito. Orientação Jurisprudencial nº 16 desta Seção Especializada em 

E x e c u ç ã o .  ( T R T - 4  -  A P :  0 0 5 3 7 0 0 2 2 2 0 0 8 5 0 4 0 3 7 3  R S 

0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: MARIA DA GRAÇA RIBEIRO 

CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª Vara do Trabalho de 

Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão 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. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO da presente ação, 

com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º 

da Lei 9.09/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida, 

arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002287-60.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA MENDES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO da parte autora, por meio de seu(sua)(s) advogado(a)(s), 

para que compareça à audiência de conciliação designada para o dia 

27/11/2019, às 16h40min (horário de Cuiabá/MT), no Juizado Especial de 

Barra do Garças – MT, sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-16.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

AUGUSTA DE SOUSA MARQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA OAB - MT25363/O (ADVOGADO(A))

KASSIA BORGES COUTO OAB - MT27947/O (ADVOGADO(A))

DOMINGOS SAVIO DE SOUZA OAB - MT0018772A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000768-16.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:AUGUSTA DE 

SOUSA MARQUES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KASSIA BORGES 

COUTO, GEICIMAR CAMPOS DUQUES SOUZA, DOMINGOS SAVIO DE 

SOUZA 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: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra 

do Garças Data: 16/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: RUA FRANCISCO 

LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 

78600-000 . 28 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: 1002795-06.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERRARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNILSON DE CARVALHO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002795-06.2019.8.11.0004 POLO ATIVO:LUIZ FERRARI 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL ADOLFO POLO 

PASSIVO: ADNILSON DE CARVALHO 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: 16/06/2020 Hora: 14:20 (Horario de Cuiaba), no 

endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA 

DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 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: 1000579-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIDINEI SOUZA LELES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESDRA SILVA DOS SANTOS OAB - MT15916-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))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do Garças 

Data: 10/05/2019 Hora: 12:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-41.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLAINE BARBOSA DE MACEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE IZUMMY TAMAYOCE OAB - MT0019950A (ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

BANCO ITAULEASING S.A. (REQUERIDO)

SARA PERES (REQUERIDO)

 

1- Certo é que, em regra a apreciação do pedido liminar deve ocorrer no 

momento em que o julgador se debruce sobre a vestibular, contudo, o 

presente processo contém narrativa fática sui generis, sendo de bom 

alvitre postergar tal análise depois que se oportunizar a juntada da 

manifestação da parte contrária. 2- Assim sendo, com fulcro na 

inteligência extraída do art. 300, §2°, do CPC, DETERMINO seja citada a 

parte contrária para, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar nos 

autos sobre o pedido de tutela provisória de urgência formulado pela parte 

requerente. 3- Após o prazo, faça conclusos para apreciação da liminar. 

4- Intime-se. 5- Expeça-se o necessário. 6- Cumpra-se com URGÊNCIA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000473-76.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANI SILVA DE JESUS (REQUERENTE)

ALESSANDRO GOMES DE ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

PROCESSO n. 1000473-76.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:DAIANI SILVA DE 

JESUS e outros ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO POLO PASSIVO: HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA 

ADVOGADO: NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes para comparecerem à AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 17/06/2020 Hora: 16:00 (Horario de Cuiaba), no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011052-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISKELIDEISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

 

Vistos, etc.. 1. Relatório Dispensado o relatório conforme preceitua o art. 

38 da Lei 9.099/95. 2. PRELIMINARES Não considerada nenhuma 

preliminar, passo ao mérito da quaesitor. 3. Fundamentação Trata-se de 

embargos declaratórios opostos. Em análise às circunstâncias e 

elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de 

declaração não encontram guarida. Isso porque, a teor do que dispõe o 

art. 48 da Lei 9.099/95 caberão embargos de declaração quando, na 

sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida. A propósito, vejamos a redação do capítulo dos embargos de 

declaração na lei singela: Art. 48. Caberão embargos de declaração 

quando, na sentença ou acórdão, houver obscuridade, contradição, 

omissão ou dúvida. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) Parágrafo 

único. Os erros materiais podem ser corrigidos de ofício. Art. 49. Os 

embargos de declaração serão interpostos por escrito ou oralmente, no 

prazo de cinco dias, contados da ciência da decisão. Art. 50. Quando 

interpostos contra sentença, os embargos de declaração suspenderão o 

prazo para recurso. (Vide Lei nº 13.105, de 2015) (Vigência) No caso, em 

que pese as razões apresentadas, é certo que as questões levantadas 

se tratam de alegação de error in judicando, razão pela qual deve ser 

objeto de recurso inominado ou outro expediente. Ante o exposto, de 

acordo com as razões da embargante, deve ser acolhido os embargos de 

declaração, mas rejeitados com fundamento no artigo 48 da Lei 9.099/95, 

bem como todos pedidos incidentes que não podem ser manobrados no 

presente expediente. 4. DISPOSITIVO Por todo o exposto, SUGESTIONO 

SEJA ACOLHIDO OS PRESENTES EMBARGOS DE DECLARAÇÃO e 

rejeitados, relativo aos argumentos da embargante, por abarcar matérias 

não pertinentes dentro do 48 desta lei singela, mantendo a sentença 

atacada por seus próprios fundamentos. Intime-se as partes da rejeição 

para os efeitos do art. 50 desta lei. Sem condenação de honorários, a teor 

do disposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95. Submeto ao juiz togado 

para providencia, nos termos do Art. 40 da lei deste rito. Cumpra-se. Barra 

do Garças-MT, 25 de Junho de 2017. Assinado Digitalmente PAULO 

HENRIQUE GOMES MARQUES Juiz Leigo

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011052-37.2015.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CRISKELIDEISE DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAUL DARCI DOLZAN OAB - MT0002496A (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA OAB - MT0020635A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOGARÇAS - COMERCIO E PARTICIPAÇÕES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIULA LETICIA VANI DE OLIVEIRA OAB - MT10887-O (ADVOGADO(A))

PAULO EMILIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0008988A-O 

(ADVOGADO(A))

EURIPEDES ALVES FEITOSA OAB - GO0008314A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO MUNIZ FEITOSA OAB - GO0031342A (ADVOGADO(A))

 

DOUTO JUIZO DA VARA DO JUIZADO ESPECIAL CIVEL DE BARRA DO 

GARÇAS-MT. Processo 0011052.64.2015.811.0008 Embargos 

Declaratórios Embargante: MOTOGARÇAS COMÉRCIO E PARTICIPAÇOES 

LTDA. CRISKELIDEISE DE OLIVEIRA, por seu procurador, vem, à presença 

de V. Exa., IMPUGNAR os Embargos de Declaração opostos contra a r. 

sentença, nos termos que seguem: 1.- Em longa, confusa e cansativa 

peça de ingresso, a Embargante pretende fulminar a douta sentença 

contra si aparelhada, no juízo de piso, apontando detalhes formais que ao 

seu ver reduziriam a condenação, como se um complexo de palavras que 

formam o articulado de seu patrono tornariam a sentença inócua. Data 

máxima venia, em que pesem os argumentos expendidos pela Embargante, 

os presentes embargos não mereciam sequer serem admitidos, quando 

mais prosperar, eis que destituídos de quaisquer fundamentos jurídicos e 

legais, revestindo-se de caráter meramente protelatório. 2.- Alega a 

Embargante a existência de omissão e contradições na d. sentença 

atacada, coisas existentes em sua peça de ingresso, onde para obter a 

proteção de seu intento e deixar de pagar o que deve ao invés de abordar 

sucinta e diretamente sua omissão e contradições, gastou abusivamente 

dezenove folhas. Como se vê, as irregularidades apontadas só existem na 

mente fértil da Embargante que induziu seu patrono a peticionar em erro, 

para ganhar tempo (que tempo?), restando impugnado por indevido todo o 

articulado nos presentes Embargos. 3.- Não há emenda a ser praticada na 

d. sentença, seja pelas omissões e contradições mencionadas, seja por 

outros que porventura poluem a mente dos prepostos da Embargante, que 

no caso foi e é contumaz para com a Embargada, que se aventuram em 

utópica e fantasiosa pretensão a ferir o processo de boa fé processual. 

Assim, vale ressaltar que a d. sentença atacada é irreprochável e merece 

ser mantida por seus próprios fundamentos pois lavrada dentro do que o 

d. Magistrado prolator entendeu considerando a instrução os fatos, a 

prova documental não impugnada em seu teor e forma, uma vez que foram 

observadas as regras de direito, estando isento de vícios, pronta para ser 

executada. 4- Chega-se ao fim, requerendo sejam os presentes Embargos 

Declaratórios rejeitados de plano, com a condenação da Embargante na 

multa pela manifesta protelação. T. em q. P. Deferimento B. do Garças-MT, 

29 de Maio de 2017 Raul Darci Dolzan OAB/MT 2.496-B

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000218-21.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MOREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA TAUIL ADOLFO OAB - MT0016693A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO MORAIS FREITAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000218-21.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:LUZIA MOREIRA 

DOS SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PRISCILA TAUIL 

ADOLFO POLO PASSIVO: RENATO MORAIS FREITAS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 16/06/2020 Hora: 14:40 (Horario de 

Cuiaba), no endereço: RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA 

MARQUES, BARRA DO GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 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: 1000442-61.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELIRIA PEREIRA BARROS DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OZAIR SILVA PROTO OAB - MT0004571S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELTINO ALMEIDA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE SOUZA SOBRINHO OAB - MT22968-O (ADVOGADO(A))
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INTIMAÇÃO da parte promovente, por meio de seu advogado, OZAIR 

SILVA PROTO - MT0004571S-A para que compareça à audiência de 

conciliação designada para o dia 15/08/2017 Hora: 16:20 (Horário de MT), 

sob pena de contumácia e extinção do processo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002368-09.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VILMACI FRANCISCA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTAL DO ARAGUAIA AGENCIA DE VIAGENS E TURISMO LTDA - ME 

(REQUERIDO)

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

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELLEN CRISTINA GONCALVES PIRES OAB - SP131600-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio de seu advogado, para 

comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: 

Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado Especial de Barra do 

Garças Data: 11/12/2019 Hora: 13:40 (Horario de Cuiaba).

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-83.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. R. SOARES BRITO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA LOURENCO SILVA OAB - MT20409/O (ADVOGADO(A))

WESLEY EDUARDO DA SILVA OAB - MT0013617A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AM COMERCIO DE MAQUINAS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME 

(REQUERIDO)

SERASA S/A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000770-83.2020.8.11.0004 POLO ATIVO:M. D. R. SOARES 

BRITO - ME ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ROBERTA LOURENCO 

SILVA, WESLEY EDUARDO DA SILVA POLO PASSIVO: AM COMERCIO DE 

MAQUINAS E PRODUTOS DE HIGIENE LTDA - ME e outros FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO - Juizado 

Especial de Barra do Garças Data: 17/06/2020 Hora: 16:20 , no endereço: 

RUA FRANCISCO LIRA, 1051, SETOR SENA MARQUES, BARRA DO 

GARÇAS - MT - CEP: 78600-000 . 28 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: 1000749-10.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDETE PEREIRA OLIVEIRA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARTA CARLOS DOS SANTOS OAB - MT25484/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (TESTEMUNHA)

 

Concedo à parte autora os benefícios da justiça gratuita, pois não enxergo 

nesta sede suporte para aplicação do artigo 99, § 2º, do CPC. Aduz a 

parte autora que seu nome foi inserido nos sistemas de proteção ao 

crédito pela parte requerida, cuja dívida que a originou foi devidamente 

quitada, todavia a restrição permaneceu junto aos aludidos sistemas, o 

que motivou a propositura da demanda em voga, contendo a peça 

inaugural pedido de tutela antecipada para exclusão da indigitada dívida 

dos cadastros negativos. Os documentos anexados à vestibular 

robustecem as aduções fáticas da requerente, pois juntou comprovante 

de pagamento da dívida e registro da inscrição em data posterior à 

referida amortização, cujo lapso temporal ultrapassa os 05 (cinco) dias 

consagrados pela Súmula 548 do STJ ao aplicar analogicamente o artigo 

43, § 3º, do CDC, aos casos semelhantes. Por tais razões, permitir que o 

nome da parte autora continue figurando nos serviços de proteção ao 

crédito detém flagrante potencialidade para afetar seu poder de compra, 

vez que diminui sua credibilidade nas relações comerciais, inviabilizando 

até mesmo aquisição de gêneros alimentícios, ao passo que numa 

hipotética demonstração de ser a inserção justa e legal, nada obstará que 

se retome o status quo ante mediante novo registro, eis porque e 

alicerçado no artigo 300 do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de 

tutela antecipada para o fim específico de ordenar a expedição de ofício 

ao SERASA E SPC determinando que no prazo de 05 (cinco) dias excluam 

o registro declinado na peça inaugural, encaminhando a este juízo certidão 

dos registros que figuravam em desfavor do demandante no dia 

(23/04/2020) em que ingressou com a ação, sob pena de multa na razão 

de R$ 100,00 (cem reais) por dia de atraso. Após o período de suspensão 

dos prazos em decorrência da pandemia, apraze audiência de conciliação. 

Intime-se. Cite-se. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Fernando da 

Fonsêca Melo Juiz Titular

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1000459-63.2018.8.11.0004 Promovente: JOAO FIORESE NETO 

Promovido: M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. O executado apresentou exceção de pré-executividade, 

conforme id. 24547846, aduzindo que a decisão que reconheceu a 

presente execução não observou que o título executivo não preenche os 

requisitos para execução, diante da inexistência de comprovação da 

devolução do agente sacador e ainda em decorrência da sua prescrição, 

pois sua emissão é de 17.12.2017, e deve-se observar o prazo 

prescricional de 06 (seis) meses. É o resumo das alegações. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1 EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Como cediço, a 

exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor 

de submeter ao conhecimento do magistrado, nos próprios autos da 

execução, independentemente de penhora, embargos ou impugnação, 

matérias de ordem pública suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e 

que não demandem dilação probatória. Inicialmente, ressalta-se que a 

exceção de pré-executividade, criação doutrinária e admitida pela 

jurisprudência, é incidente defensivo. Sendo assim, apesar da lei prever 

os embargos e a impugnação, como formas de o devedor apresentar suas 

defesas, pode-se afirmar que nosso sistema processual recepciona o 

reconhecimento de referida objeção. Na esteira desse raciocínio, insta 

observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de 

pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de 

ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação 

probatória para sua demonstração. Desta feita, conclui-se que para as 

matérias que necessitam de comprovação, através de qualquer meio de 

prova, mister se faz a oposição dos respectivos embargos do devedor ou 

de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, por analogia, 

a lição de Humberto Theodoro Jr.: "(...) está assente na doutrina e 

jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de 

pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e 

sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se 

referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para 

permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão 

de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade 

de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos." (In Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 285). Perscrutando os autos, 

verifica-se que o exequente ingressou com ação em 19.03.2018, e o título 

(cheque) foi emitido em 17.12.2017, sendo certo que o prazo de 

apresentação do cheque consiste na data de 17.01.2018. Dispõe a lei de 
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cheque em seu artigo 59: “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador.” Como se observa não há que se falar em 

prescrição, pois ainda que considerando a data de emissão do cheque, 

ocorreu o decurso de apenas 03 (três) meses até o ajuizamento da ação, 

de forma que as alegações promovida na presente exceção não encontra 

qualquer fundamento jurídico. Ainda, quanto a alegação de que não 

ocorreu a comprovação da devolução do agente sacador, forçoso trazer 

à baila a literalidade do artigo previsto na Lei 7.357/85: Art . 47 Pode o 

portador promover a execução do cheque: I - contra o emitente e seu 

avalista; II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque 

apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo 

protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, 

com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e 

datada por câmara de compensação. Assim, observa-se que a recusa de 

pagamento comprovada por declaração do sacado é cabível em desfavor 

do endossante (inciso II), e no caso dos autos, a execução está sendo 

promovida em desfavor do emitente (inciso I), não podendo ser acolhido 

os argumentos por ausência de previsão legal. Por fim, ressalto que 

inexiste qualquer nulidade na presente execução, sendo certo que a 

exceção de pré-executividade apresentada não possui qualquer 

fundamento jurídico, assim como os embargos à execução já analisados, 

ao qual também foram rejeitados, e destaco que se o executado continuar 

apresentando petições que demonstrem tentativa de criar embaraços na 

continuidade da execução, poderá ser punido com ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do Art. 77, §1º do CPC. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, 

nos termos do Artigo 487, I do CPC, pois ausente os fundamentos 

suscitados, e determino a intimidação do exequente, para que no prazo de 

10 (dez) dias promova a continuidade da execução, sob pena de extinção 

por abandono. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000305-45.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

KYSSIA SOUZA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDEIR RIBEIRO DE JESUS OAB - MT0015269S (ADVOGADO(A))

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

FELIPE RODOLFO DE CARVALHO OAB - MT18946/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS INTELIGENTES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise dos autos observo que a parte autora já foi intimada para, em 

05 (cinco) dias, informar os dados bancários de seu causídico para 

posterior transferência de valores,ID nº 25318414, todavia requereu 

dilação de prazo no mês de novembro de 2019, ID nº 25692763 e reiterou 

o pleito em março de 2020 no ID nº 30299109. Sendo assim, tendo 

transcorrido mais de 06 (seis) meses do requerimento e até o momento 

não foi apresentada conta bancária para transferência dos valores 

referentes aos honorários advocatícios, DETERMINO sejam os autos 

remetidos ao arquivo. E, em havendo manifestação posterior, seja 

confeccionado o alvará nos termos da sentença. 2. Intime-se. 3. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001202-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIA SEVERINO DE ASSIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LEDEILTON ELIAS DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Tendo em vista o bloqueio via BacenJud de parte do valor executado, 

com esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição da parte autora, inclusive 

realizando-se a transferência do montante para a conta indicada no ID nº 

29971746. 2. No que concerne ao pedido de desconto mensal no salário 

do autor, o Diploma Processual Civil é claro em seu artigo 833, inciso IV ao 

tratar da impenhorabilidade dos vencimentos, subsídios, soldo, salário e 

remunerações. Embora a jurisprudência pátria autorize a sua penhora, 

denota-se que referido entendimento não é vinculante. Sendo assim, 

INDEFIRO o pedido em voga. 3. Ademais, diante da dificuldade em localizar 

o executado para a realização da penhora de bens em sua residência, 

DETERMINO seja intimado para informar seu endereço no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de ser expedido ofício ao seu órgão pagador, qual 

seja, a JBS-FRIBOI de Barra do Garças/MT para que forneça as 

informações necessárias. 4. Expeça-se o necessário. 5. Intime-se. 6. 

Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002245-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA GASPARINA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELIO TEIXEIRA SANTOS OAB - MT24331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CALCARD ADMINISTRADORA DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Studio Z (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA DE FATIMA DE SOUZA OAB - SC31977 (ADVOGADO(A))

MATEUS CRISTIANO MARTINS OAB - RS97235 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise dos autos, vislumbra-se a interposição de recurso inominado 

sem o recolhimento do preparo ou a comprovação de sua 

hipossuficiência, momento em que foi lhe oportunizado demonstrar a sua 

carência de recursos para possível concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, conforme decisão de ID nº 29293264, todavia, deixou transcorrer 

in albis o prazo, sendo julgada deserta sua peça de irresignação, ID nº 

31036004 em 06 de abril de 2020, tendo juntado os documentos 

comprobatórios solicitados somente no dia 13. Desse modo, denota-se a 

ocorrência da preclusão temporal, conforme jurisprudência abaixo: 

DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE 

DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO VEM ACOMPANHADO 

DO DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVANTE REPISA SEU 

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (…). PRECLUSÃO TEMPORA.L. 

PRECLUSÃO LÓGICA. PRESENTE RECURSO DEVERIA TER VINDO 

DEVIDAMENTE PREPARADO. RECURSO NÃO RECEBIDO POR DESERÇÃO. 

(TJRJ – Agravo de Instrumento AI 00227917020168190000. Data da 

publicação: 11/06/2016) (Grifamos) 2. Sendo assim, diante da preclusão 

temporal, nos termos do art. 223 do Diploma Processual Civil, INDEFIRO a 

petição de ID nº 31190374. Nada mais sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, remetam-se os autos ao arquivo. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000504-33.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELDER RODRIGUES DOURADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Da análise dos autos, vislumbra-se a interposição de recurso inominado 

sem o recolhimento do preparo ou a comprovação de sua 

hipossuficiência, momento em que foi lhe oportunizado demonstrar a sua 

carência de recursos para possível concessão dos benefícios da justiça 

gratuita, conforme decisão de ID nº 28260522, todavia, deixou transcorrer 
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in albis o prazo, sendo julgada deserta sua peça de irresignação, ID nº 

30990841 em 06 de abril de 2020, tendo juntado os documentos 

comprobatórios solicitados somente no dia 13. Desse modo, denota-se a 

ocorrência da preclusão temporal, conforme jurisprudência abaixo: 

DECISÃO QUE DEIXOU DE RECEBER O RECURSO POR INTEMPESTIVIDADE 

DO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. RECURSO NÃO VEM ACOMPANHADO 

DO DEVIDO RECOLHIMENTO DAS CUSTAS. AGRAVANTE REPISA SEU 

PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. (…). PRECLUSÃO TEMPORAL. 

PRECLUSÃO LÓGICA. PRESENTE RECURSO DEVERIA TER VINDO 

DEVIDAMENTE PREPARADO. RECURSO NÃO RECEBIDO POR DESERÇÃO. 

(TJRJ – Agravo de Instrumento AI 00227917020168190000. Data da 

publicação: 11/06/2016) (Grifamos) 2. Sendo assim, diante da preclusão 

temporal, nos termos do art. 223 do Diploma Processual Civil, INDEFIRO a 

petição de ID nº 31173911. Nada mais sendo requerido no prazo de 05 

(cinco) dias, remetam-se os autos ao arquivo. 3. Intime-se. 4. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000591-86.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA SANTOS FERREIRA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Tendo em vista a inexistência de preparo do recurso inominado, o 

recorrente foi intimado para apresentar arcabouço probatório de 

hipossuficiência da parte ou juntar aos autos comprovante de pagamento 

porém, ultrapassado o prazo para manifestação, o mesmo quedou-se 

inerte. Assim sendo, estando o recurso em descompasso com o que 

preconiza o art. 42, § 1º, da LJESP, declaro DESERTO o aludido recurso. 

2. Não havendo manifestação das partes a contar da intimação da 

sentença, certifique-se o transito em julgado e arquive-se os autos com as 

devidas baixas e cautelas de estilo. 3. Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002253-85.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MONIQUES ALVES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADELMO HENRIQUE OLIVER OAB - MT18461/O (ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE SIQUEIRA OLIVER OAB - MT26293/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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: 1002162-92.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA FERREIRA DE MOURA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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: 1002403-66.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BOSCO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS VINICIUS LIRA NEVES OAB - SP362290 (ADVOGADO(A))

ALCY BORGES LIRA OAB - MT0001096A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

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: 1001646-72.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDE MATOS DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. 1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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 
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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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões sem manifestação da parte recorrida, remeta-se os autos 

para a Turma Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000740-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NILO REZENDE RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKELLYNE RODRIGUES SANTOS OAB - MT25370/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO -DETRAN 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADEMIR SOARES DE AMORIM SILVA OAB - MT0018239A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela parte autora 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões pelo órgão recorrido, remeta-se os autos para a Turma 

Recursal Única do Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001978-73.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALEXANDER RODRIGUES BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO CELESTINO BATISTA NETO OAB - MT11367-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CUIABA COOPERATIVA DE TRABALHO MEDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL AUGUSTO CAMILO ANCHIETA OAB - MT17687-O 

(ADVOGADO(A))

MARCELO AUGUSTO MOTTA SOARES OAB - MT18555-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE ALEXANDRE RUBIO DE SOUZA OAB - MT19462-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1- Verifico que o recurso interposto pela empresa 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- Uma vez ultrapassado o prazo para a juntada das 

contrarrazões, remeta-se os autos para a Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso. 3- Cumpra-se.

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001639-17.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

E MORAES LIMA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO XAVIER DA SILVA OAB - SP0217166A (ADVOGADO(A))

BRUNO SOUSA SETUBA MILHOMEM OAB - GO0045732A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISTAD COMUNICACOES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO ROMOFF OAB - SP0126949A (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 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012295-79.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA MARQUES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CESAR BORTOLAIA OAB - MT5444/O (ADVOGADO(A))

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES SATELITE LTDA - ME (EXECUTADO)

Outros Interessados:

ALESSANDRO INÁCIO MORAIS OAB - GO0026951A-A (ADVOGADO(A))

RAFFAELA CAMELO SASSO OAB - GO34318 (ADVOGADO(A))

EXPRESSO SATELITE AZUL EIRELI - ME (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

As exceções de pré-executividade (ou objeção de executividade como 

preferem alguns), somente são aceitáveis em casos especiais, podendo 

ter como objeto arguição que demonstre ser a pretensão executória 

flagrantemente descabida, apontando vício de ordem fundamental e que 

tolha o processo de toda e qualquer eficácia, vício este que pode ser 

reconhecido de ofício pelo magistrado, pois quando for bradada matéria 

que reclame aprofundamento probatório ou de conteúdo altamente 

complexo, exigindo até mesmo análise quanto à relação que deu causa ao 

título executivo, a repulsa da objeção se impõe. É justamente isto que mira 

a Expresso Azul Satélite EIRELI, pois não obstante tenha aduzido a 

ilegitimidade da proprietária do bem constrito, a perfeita verificação da 

inexistência de sucessão empresarial exige incursão fática-probatória 

(expedição de ofícios a órgãos públicos, revisão da fase de 

conhecimento, análise de transferência de bens, etc), incompatível com a 

excepcionalidade do expediente em comento, restando flagrante a 

ineficácia da medida por si orquestrada. Aquele cujos bens foram 

constritos por ordem judicial e não tenha qualquer vínculo com a relação 

jurídica debatida nos autos, pode se socorrer dos embargos de terceiro, 

consoante inteligência do artigo 674 e seguintes do CPC, ação que tem 

plena viabilidade de ser orquestrada no âmbito dos Juizados Especiais, 

tema já consagrado pelo Enunciado 155 do FONAJE. Na espécie a 

excipiente Expresso Satélite Norte Ltda aduziu que o bem penhorado é de 

propriedade de terceiro em relação ao processo, motivo pelo qual a 

empresa proprietária deve se valer da via adequada, porquanto o manejo 

da exceção de pré-executividade não se mostra o caminho escorreito, 

vez que encontra óbice na correta exegese do artigo 17 do CPC (ausência 

de interesse-adequação), forte nestas razões, NÃO CONHEÇO DAS 

EXCEÇÕES DE PRÉ-EXECUTIVIDADE aviadas pelas sobreditas empresas. 

Intime-se. Após, conclusos, para continuidade dos atos imanentes ao 

cumprimento de sentença. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz 
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Titular

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000720-57.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO BORGES ANDRADE OAB - MT0018994A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO ARAUTOS DO EVANGELHO DO BRASIL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Inicialmente cabe asseverar que a tutela antecipada só é permitida no 

âmbito desta justiça especializada em casos excepcionais, portanto, 

embora a regra seja não se permitir a aplicação da tutela antecipatória em 

sede dos Juizados, salvo nas situações onde esteja flagrante a 

necessidade de provimento imediato a fim de salvaguardar direitos, como 

deveras cuida o caso em tela, cumprindo assinalar, que é perfeitamente 

possível o cabimento da medida rogada no caso subjacente perante a 

batuta do Juizado Especial Cível. Tecida este simplória ponderação em 

torno da viabilidade do pedido de tutela satisfativa, calha analisar se estão 

presentes os requisitos autorizativos para a concessão da mesma no que 

concerne à hipótese sub judice, nessa esteira, o art. 300 do Novo Estatuto 

Processual Civil disciplina que: Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. § 1o 

Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, conforme o caso, 

exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir os danos que a 

outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser dispensada se a 

parte economicamente hipossuficiente não puder oferecê-la. § 2o A tutela 

de urgência pode ser concedida liminarmente ou após justificação prévia. 

§ 3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão. 2- Pois 

bem, da leitura empreendida do dispositivo acima transcrito, extrai-se que 

para o postulante lograr a medida vindicada, necessário que estejam 

presentes os requisitos ali delineados, destarte, iniciamos a busca dos 

quesitos. No que tange à prova inequívoca, esta não se faz necessária, 

pois a jurisprudência tem se manifestado na desnecessidade das partes 

produzirem a dita prova negativa, notadamente por se tratar de relação 

consumerista. No que tange ao requisito do fundado receio de dano 

irreparável, este emerge das sucessivas cobranças de valores em fatura 

de cartão de crédito de titularidade do autor, que vêm sendo feitas desde 

fevereiro de 2019 sem o seu consentimento ou autorização vez que o 

demandante alega desconhecer a origem dos débitos por nunca ter 

contratado serviços da empresa Associação Arautos do Evangelho do 

Brasil, o que vem lhe causando aborrecimentos de ordem material e moral. 

O perigo da demora desponta ao demonstrar urgência de um provimento 

jurisdicional ao reclamante, que teve seu direito lesado e ainda permanece 

em constante ameaça de sofrer maior dilapidação de seu patrimônio, 

cabendo destacar que a delonga na entrega da medida postulada poderá 

acarretar segundo dito alhures, ainda mais cobrança indevidas de valores 

e maiores prejuízos de ordem financeira àquele. No que se refere ao 

fumus boni juris, este pode ser inferido, em tese, pelo direito já lesado do 

Requerente por conta da conduta lesiva das demandadas, consoante 

explanação na vestibular. No tocante ao requisito da reversibilidade de 

fato, não há óbice para a tutela satisfativa, porquanto numa eventual 

sucumbência da parte autora no litígio, a medida poderá se reverter 

faticamente ao status a quo ante que se encontrava na demanda, além de 

ensejar a ré eventual indenização pelos prejuízos que vier a suportar com 

a aplicação da medida. 3- No que toca ao pedido de inversão do ônus da 

prova, embora a rusga envolva relação consumerista, insta consignar que 

não obstante 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. 4- 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. 5- 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. 

6- Face ao exposto, e com arrimo no art. 300 do Código de Processo Civil, 

CONCEDO initio litis, a TUTELA ANTECIPADA vindicada, para que as 

empresas requeridas suspendam as cobranças no valor de R$60,00 

(sessenta reais) no cartão de crédito BRADESCO ELO INTERNACIONAL 

6504.8500.0437.0116 de titularidade de Valdir Fernandes da Silva - CPF 

211.073.430-20, no prazo de 10 (dez) dias, até o deslinde final da 

presente demanda, sob pena de multa diária de R$500,00 (quinhentos 

reais) até o limite de R$5.000,00 (cinco mil reais). 7- Aprazada audiência, 

proceda à citação pessoal da(s) parte(s) requerida(s) - na forma 

preconizada pelo art. 18, I, da LJESP, para comparecimento à audiência de 

conciliação (LJESP, art. 18, § 1º), oportunidade em que poderá contestar a 

ação em uma das formas preconizadas pelo art. 30 da LJESP, sendo 

facultada a formulação de pedidos contrapostos (LJESP, art. 31), devendo 

a citação conter em seu bojo a ressalva de que o não comparecimento à 

sessão de conciliação, ou à audiência de instrução e julgamento, implica 

na presunção de verdadeiros os fatos alegados no pedido inicial (LJESP, 

art. 20), com julgamento imediato da causa (LJESP, art. 23). A citação pelo 

correio deverá mencionar que a parte será considerada citada 

independentemente de ter recebido o aviso em mão própria. 8- Cientifique 

as partes demandadas dos termos contidos nos §§ 1º usque 4º, do art. 9º 

da Lei 9.099/1995. 9- Se frustrada a citação por correio, art. 18, I, da 

LJESP, cite-se na forma do inciso II do dispositivo em apreço. 10- Intime-se 

observando o art. 19 da Lei n.º 9.099/1995. 11- Em último caso, havendo 

necessidade, expeça-se carta precatória (devidamente instruída com a 

contrafé da inicial) solicitando os préstimos do juízo deprecado no sentido 

de citar a(s) parte(s) requerida(s), se possível no prazo de 20 (vinte) dias 

antes da audiência a ser realizada (aplicação, por analogia, do art. 334 do 

CPC), consignando em seu bojo nossas homenagens. 12- Expeça-se o 

necessário. 13- Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002855-76.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MOREIRA NEVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

POLLYANA SOARES MATOS OAB - MT0018383A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

1. Dispensado o relatório na forma do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Embora devidamente intimada, a parte autora não compareceu à audiência 

anteriormente aprazada, e apresentou atestado médico no ID nº 

29506253, todavia consta o horário de 15h40min, ao passou que a 

solenidade foi realizada as 12h40min. É notório que o autor valeu-se do 

atestado acostado para justificar sua ausência na audiência em tela, de 

modo a tentar ludibriar este magistrado, eis que sua consulta realizou-se 
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03 (três) horas após o ato designado, bem com, denota-se que o CID M 

545 é caracterizado como ‘dor lombar baixa”, fato, a priori, não impeditivo 

do comparecimento à solenidade e não justificável para ser aprazada 

nova data para a enseada conciliatória. Situação esta que resulta no seu 

não acolhimento e fica caracterizada sua desídia, hipótese em que o feito 

deve ser extinto sem julgamento de mérito, nos termos do artigo 51, I, da 

Lei 9.099/1995. 3. Assim sendo e com esteio na norma acima invocada, 

JULGO EXTINTO o processo sem apreciação do seu mérito, condenando a 

parte requerente ao pagamento das custas judiciais, nos termos da 

inteligência extraída do § 2º do apontado artigo 51, combinado com o 

enunciado 28 do FONAJE, abaixo transcrito: ENUNCIADO 28 – Havendo 

extinção do processo com base no inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, 

é necessária a condenação em custas. 4.Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, mediante as baixas e anotações necessárias, observando as 

disposições da CNGC quanto à eventuais custas pendentes. 5.P.R.I. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000835-83.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER GUIMARAES DA SILVA (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. 459 “caput”, segunda parte do 

CPC, c/c art. 38, última parte, da Lei 9.099/1995. 2- O exequente 

manifestou desinteresse no veículo bloqueado via Renajud, fato que 

restou na retirada de sua constrição, ID nº 23368346, diante disso foi 

intimado para indicar bens à penhora e nada foi encontrado, postulando 

pela suspensão do feito pelo período de 01 (um) ano, com fulcro no art. 

921, inciso III, §3º do CPC. Todavia, vislumbra-se na presente demanda a 

impossibilidade de meios para saldar a dívida, ocasionando a 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, 

INDEFIRO o pedido de suspensão do feito contido no ID nº 19919572 e 

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- 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-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000612-33.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO DA SILVA CASTRO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 31307467. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001990-53.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LEONARDO FAGUNDES ATAIDES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO AQUINO DOURADO OAB - MT24082/O 

(ADVOGADO(A))

CARLOS YVANHOE BRAGA MOURA OAB - MT25327/O (ADVOGADO(A))

CLEVER CARMO SILVA NETO OAB - MT24084/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (EXECUTADO)

SERASA S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30909931. Destarte, uma vez 

concretizada a obrigação mirada nos presentes autos, o processo deve 

chegar ao seu término, portanto, nos termos do art. 316 e 924, II do Código 

de Processo Civil, e mediante a liquidação da dívida já realizada de acordo 

com os autos, declaro EXTINTO o processo em apreço. Após o trânsito em 

julgado e não havendo manifestação das partes, proceda às baixas 

necessárias e arquivamento dos autos. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001249-13.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ADIELI BISPO DE CARVALHO (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

 

Trata-se de cumprimento de sentença, onde ocorreu o pagamento da 

dívida, razão pela qual o(a) advogado(a) da parte autora requer a 

transferência do numerário para conta bancária por ele(a) indicada. Com 

esteio nas disposições da CNGC, DEFIRO o pedido formulado, 

DETERMINANDO sejam adotadas as providências necessárias para 

expedição de alvará consoante petição do(a) advogado(a) que representa 

os interesses da parte autora, inclusive realizando-se a transferência do 

montante para a conta indicada no ID nº 30855494. 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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-12.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO NUNES DE SOUSA FILHO OAB - MT0015027S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-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 31469896. 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: 1002783-89.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ELENI ALVES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VENTURINE ESTEVES OAB - MT0021977A (ADVOGADO(A))

GABRIEL LUIZ ESTEVES OAB - MT22330/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SKY BRASIL SERVIÇOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos pelo patrono da parte ré, embora 

não tenha sido por ele subscrito, estando regulares os termos da avença, 

tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos do art. 

487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002874-82.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ FERNANDO KRUCZEWISKI MORAIS (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

 

Diante da manifestação de vontade das partes em encerrar o litígio 

conforme acordo encartado aos autos, estando regulares os termos da 

avença, tendo sido resguardados os interesses das partes, nos termos 

do art. 487, III, b, e ainda o disposto no art. 200, caput, todos do Código de 

Processo Civil, bem como atento ao Enunciado 90 do Fonaje, HOMOLOGO 

para todos os fins de direito a transação entabulada entre as partes, 

declarando (art. 316 do CPC) EXTINTO o processo em apreço. Sem custas 

ou honorários advocatícios. Após o trânsito em julgado e não havendo 

manifestação das partes, proceda às baixas necessárias e arquivamento 

dos autos. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002018-21.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LAURO GOIS RODRIGUES FERREIRA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE BARRA DO GARCAS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002018-21.2019.8.11.0004 Promovente: LAURO GOIS 

RODRIGUES FERREIRA Promovido: MUNICÍPIO DE BARRA DO GARÇAS 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo 

que não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares e prejudiciais de mérito da demanda descritas no 

artigo 337 do Novo Código de Processo Civil. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de 

Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de 

prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer 

alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

COMINATÓRIA PARA CUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, 

aduzindo a parte autora que sofreu um acidente na data de 06.04.2019, 

momento em que começou a sentir intensas dores em seu ombro 

esquerdo. Alega que após realizar um RAIO X, descobriu que sofreu uma 

fratura, e necessita realizar uma consulta com médico especialista para 

posterior intervenção cirúrgica, no entanto, apesar dos esforços, não 

conseguiu que a consulta fosse agendada. Em contestação, o Município 

alegou em preliminar inépcia da inicial, e no mérito que não é função do 

Governo Municipal a prestação do serviço solicitado. Aduziu ainda que 

inexiste verbas orçamentárias para realização do pedido da parte autora, 

pugnando pela improcedência. Foi deferida tutela liminar, determinando que 

o ente requerido agendasse a cirurgia discutida, conforme id. 23473328, 

no entanto, não houve cumprimento da determinação. Diante do não 

cumprimento da liminar, foi realizado bloqueio do valor de R$362,00 

(trezentos e sessenta e dois reais) – id. 28138511, bem como já 

transferido para o reclamante realizar a consulta médica (id 30666490). 

Pois bem, em que pese a alegação do reclamado, a sua responsabilidade 

é objetiva e solidária, nos termos do artigo 196 da CF: Art. 196. A saúde é 

direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e 

econômicas que visem à redução do risco de doença e de outros agravos 

e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua 

promoção, proteção e recuperação. Ainda, menciona a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO – 

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERADOS – PRELIMINAR 

REJEITADA – FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO – COMPROVAÇÃO DA 

IMPRESCINDIBILIDADE DO TRATAMENTO – DEVER DO MUNICÍPIO – ART. 

196 DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL – RECURSO IMPROVIDO Por força do 

que prescreve a Constituição da República, o SUS – Sistema Único de 

Saúde é financiado pela União, Estados, Distrito Federal e Municípios, 

sendo solidária a responsabilidade dos referidos entes no cumprimento 
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dos serviços públicos de saúde prestados à população, pelo que deve ser 

afastada a preliminar de ilegitimidade passiva. Restando evidenciada a 

indispensabilidade do tratamento objeto desta ação e não havendo 

qualquer justificativa que impeça a sua concessão, é razoável determinar 

que ele seja disponibilizado pela rede pública ao apelado. É dever do 

Município providenciar tratamento de saúde gratuitamente para pessoas 

hipossuficientes, consoante se depreende da regra insculpida no artigo 

196 da Constituição da República. Considerando os bens jurídicos 

sopesados, cumpre colocar em primeiro plano os direitos à vida e à saúde 

em detrimento de eventual prejuízo do Município. (TJ-MS - APL: 

08029428320158120018 MS 0802942-83.2015.8.12.0018, Relator: Des. 

Divoncir Schreiner Maran, Data de Julgamento: 10/05/2016, 1ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 16/05/2016) Assim, os documentos dos autos 

são suficientes para demonstrar a necessidade da consulta médica 

solicitada pelo autor e bem como a responsabilidade do Município em 

proceder a intervenção a fim de auxiliar o reclamante. Dessa forma, os 

pedidos iniciais merecem ser acolhidos. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA do pedido inicial, com fulcro no artigo 487, I do 

CPC. a) INTIME-SE a parte autora para apresentar a prestação de contas 

da consulta realizada, e posteriormente, determino a extinção do 

processo, pelo devido cumprimento da obrigação. b) Após, arquive-se. 

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. Laura Ávila Vasconcelos 

(assinado digitalmente) Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002343-93.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALIPIO DA SILVA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-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))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002343-93.2019.8.11.0004 Polo Ativo: ALIPIO DA SILVA 

RIBEIRO Polo Passivo: SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO 

DPVAT SA Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos 

do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES 

Antes de adentrar no mérito, necessário analisar as causas preliminares 

do presente processo. Verifica-se que a parte reclamada arguiu preliminar 

de ausência de interesse de processual sob o fundamento de que, a parte 

autora não teria efetuado o requerimento administrativo, assim, não há 

pretensão resistida, de modo que, deve a presente demanda ser extinta 

sem resolução de mérito. Com efeito, denota-se dos autos que não há 

indícios de que fora realizado qualquer pedido administrativo perante a 

Seguradora reclamada. Nesse contexto, caracterizada está a falta de 

interesse de agir pois, não há pretensão resistida a justificar a 

necessidade e adequação para a propositura da presente demanda. Este 

é o entendimento do Supremo Tribunal Federal expresso no julgamento 

dos recursos extraordinários nº 839.314 e 824.704. Contudo, salienta-se 

que, a ameaça ou lesão a direito aptas a ensejar a necessidade de 

manifestação judiciária do Estado, em casos como este, só se caracteriza 

após o prévio requerimento administrativo, o qual não se confunde com o 

esgotamento das instâncias administrativas. A propósito: AÇÃO DE 

COBRANÇA DE SEGURO - DPVAT - FALTA DE INTERESSE DE AGIR - 

GRAU DE INVALIDEZ - LAUDO PERICIAL- CORREÇÃO MONETÁRIA - 

TERMO INICIAL. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento dos Recursos 

Extraordinários nº. 839.314 e 824.704, entendeu que nas ações de 

cobrança do seguro DPVAT, para que exista pretensão resistida e 

necessidade de intervenção jurisdicional é imprescindível o prévio 

requerimento administrativo, todavia, é dispensável o esgotamento das 

vias administrativas. É devida a indenização do seguro DPVAT após 

comprovação do grau de invalidez do segurado. (...) (TJ-MG - AC: 

10000190323592001 MG, Relator: Estevão Lucchesi, Data de Julgamento: 

11/06/0019, Data de Publicação: 14/06/2019) Portanto, ante a falta de 

prévio requerimento administrativo, deve ser reconhecida a ausência de 

interesse processual para cobrança judicial do seguro DPVAT e, 

consequentemente, o processo deve ser extinto sem resolução de mérito. 

3. DISPOSITIVO Diante do exposto, RECONHEÇO a ausência de interesse 

processual e SUGIRO EXTINÇÃO DO PRESENTE FEITO, sem analise de 

mérito, nos termos do artigo 485, VI do CPC. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001131-37.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO WANDERLEY WASCONCELOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA SIQUEIRA MELO OAB - MT0021098A (ADVOGADO(A))

ALANA CRISTINA LACERDA LOPES OAB - BA46292 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001131-37.2019.8.11.0004 Polo Ativo: RAIMUNDO WANDERLEY 

WASCONCELOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado 

o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 

2.1. PRELIMINARES Em sede de preliminar, a empresa reclamada alega 

incompetência em razão da necessidade de perícia, o que REJEITO, pois a 

reclamada tem condições de comprovar a inexistência da falha na 

prestação do serviço. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do 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. Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS c/c INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS, onde, em síntese, suscita a parte autora que é usuária dos 

serviços de eletricidade sob a unidade consumidora 6/572244-2 e que nos 

dias 23 e 24 de fevereiro de 2019, ocorreram intensas chuvas e ventos 

na cidade de Barra do Garças, onde reside. Afirma o autor que estava 

assistindo televisão, juntamente com sua família, quando houve uma queda 

da energia elétrica. Entretanto, ao retornar, a única televisão da casa não 

mais ligou, aparentemente, queimou com a inesperada interrupção de 

energia. No dia seguinte, foi até a sede da reclamada fazer uma 

solicitação de ressarcimento de danos elétricos, procedimento este 

informado através do Sistema de Atendimento ao Cliente, SAC; assim, foi 

registrada a ordem de serviço de nº 201901653 e agendada uma perícia 

para o dia 06 de março, contudo, antes mesmo da data marcada para a 

perícia o autor recebeu um e-mail informando que a ENERGISA indeferiu a 

solicitação, concluindo que não houve perturbação no sistema elétrico. 

Razão pela qual requer a indenização pelos danos materiais e morais 

padecidos. Em sede de contestação, afirma a reclamada que na data 
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mencionada pelo autor não houve nenhuma interrupção emergencial ou 

oscilação. Ressalta que não há provas da interrupção e que, se houve 

qualquer falha, esta ocorreu após o ponto de entrega. Aduz que o autor 

não comprovou suas alegações, pugnando pela improcedência dos 

pedidos iniciais. Em audiência de instrução colheu-se o depoimento 

pessoal do autor, ouviu-se uma testemunha da parte autora e dois 

informantes. O autor em seu depoimento pessoal afirmou que na data de 

24 de fevereiro de 2019, estava assistindo televisão e haviam fortes 

ventos e chuvas, quando ocorreu uma queda de energia. Quando a 

energia voltou, a televisão não ligou mais. Após tal situação, foi até a 

energisa para solicitar o ressarcimento; lá o funcionário perguntou 

informações sobre a situação ocorrida, tais como o horário. Afirma que 

dias após, recebeu um comunicado dizendo que não houve queda no 

horário. Afirmou que em sua rua, as quedas de energia são comuns e que 

ao receber o comunicado da empresa se sentiu ultrajado. A testemunha 

da parte autora, Sra. Karina, afirmou que é vizinha do autor e que na data 

de 24 de fevereiro de 2019, houve queda de energia em sua casa e em 

toda a vizinhança. Afirmou que a vizinha da frente também teve aparelhos 

queimados em decorrência da queda de energia daquele dia. Afirmou que 

naquela data toda hora havia pico de energia. Após, ouviu-se o informante 

Sr. Benedito e o informante Sr. Jhonatan. Pois bem. É certo que as 

concessionárias de serviço público devem prestar um serviço adequado a 

todos os seus usuários, satisfazendo as condições de regularidade, 

continuidade e eficiência, dentre outras, nos termos do artigo 22 do CDC. 

Dessa forma, havendo o fornecimento de energia elétrica com interrupção 

ou oscilação, evidenciado está a descontinuidade e ineficiência dos 

serviços prestados. Registre-se que para a responsabilização civil 

extracontratual in casu, é necessário comprovar que o dano nos 

equipamentos elétricos tenha sido, de fato, decorrente da oscilação da 

tensão da energia elétrica. Nesse sentido, havendo prova de que o 

equipamento foi queimado pela oscilação de energia elétrica, existindo 

também orçamento para a reparação do dano, é claro o dever de indenizar 

da concessionária de energia elétrica, conforme dispõe o art. 14 do CDC. 

No caso dos autos, através do depoimento testemunhal colhido em 

audiência de instrução, restou comprovado que houve perturbação no 

fornecimento de energia elétrica na data mencionada pelo autor. 3.1 Do 

Dano Material Nos termos do artigo 186 do Código Civil, quem ocasiona 

dano material a outrem tem o dever de indenizá-lo. Entretanto, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. In casu, nota-se que a parte autora alega ter 

suportado dano material no valor de R$ 1.999,00 (um mil e novecentos e 

noventa e nove reais), em decorrência do que afirma ser o valor da 

televisão danificada. Destarte, analisando as provas e os elementos 

fáticos disponíveis nos autos, verifica-se que a parte autora apesar de ter 

comprovado que seu aparelho televisor foi danificado, não comprovou o 

valor do dano material sofrido pois, sequer acostou aos autos a nota fiscal 

do aparelho ou, ainda, algum orçamento atestando o valor de eventual 

conserto a ser realizado. Portanto, entendo não ser cabível a indenização 

a título de dano material. 3.2 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, a parte reclamante procurou a reclamada para tentar 

solucionar a situação, o que lhe foi negado pela reclamada sem sequer 

realizar a perícia solicitada, ficando a parte autora sem poder usufruir de 

seu eletrodoméstico. 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$ 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. 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 ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A a pagar a quantia de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais ocasionados ao 

Reclamante RAIMUNDO WANDERLEY WASCONCELOS, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação (art. 

404 e 405 do Código Civil) e correção monetária pelo INPC devida a partir 

da data da publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada 

ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não 

houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos 

termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo 

Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da 

Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012189-88.2014.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR A BETTINI - ME (EXEQUENTE)

ALDEMIR ALVES BETTINI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARISIO MONTEIRO DE MAGALHAES OAB - MT0014036A 

(ADVOGADO(A))

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEVERINO GOMES DE LIMA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012189-88.2014.8.11.0004 Promovente: ALDEMIR A BETTINI – 

ME/ ALDEMIR ALVES BETTINI Promovido: SEVERINO GOMES DE LIMA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 29395113, visto 

que o executado não foi localizado (id. 16637117), se manteve inerte, de 

forma que incide no abandono e consequentemente na extinção. Nesse 

sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA 

PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do processo, sem resolução 

do mérito, com fundamento no art. 485, III, do CPC, em razão do abandono 
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da causa – Exequente que, apesar de intimado pessoalmente a dar 

andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso em que a extinção foi 

requerida pelo executado – Sentença mantida. Recurso não provido. 

(TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 1001222-76.2017.8.26.0426, 

Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 10/07/2019, 11ª Câmara de 

Direito Privado, Data de Publicação: 10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, 

compulsando os autos, verifico que a situação atual do presente processo 

permite a extinção com fundamento nos dispositivos retrocitados, ante a 

inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro nos artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Revogo liminar eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito 

em julgado, ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001927-28.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO RODRIGUES DOS PASSOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO ALVES SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001927-28.2019.8.11.0004 Promovente: SEBASTIÃO 

RODRIGUES DOS PASSOS Promovido: SERGIO ALVES SOUZA Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Se verifica na 

petição apresentada pela parte autora no id. 25665016, que o reclamado 

encontra-se PRESO. É certo que na Lei 9.099/95, existe vedação 

expressa de “PRESO” como parte no processo, onde destaco: Art. 8º Não 

poderão ser partes, no processo instituído por esta Lei, o incapaz, o 

preso, as pessoas jurídicas de direito público, as empresas públicas da 

União, a massa falida e o insolvente civil. Ainda neste sentido, menciona a 

jurisprudência: FAZENDA PÚBLICA. PROCESSO CIVIL. INCOMPETÊNCIA 

ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL. INVIABILIDADE DE PRESO FIGURAR 

COMO PARTE NO PROCESSO, POR EXPRESSA VEDAÇÃO LEGAL (Lei nº 

9.009/95, Art. 8º c/c Lei nº 12.153/09, Art. 27). EXTINÇÃO DO PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO (CPC, ARTIGO 485, IV). RECURSO 

IMPROVIDO. I. É certo que a legislação de regência estabelece que o 

preso não pode figurar como parte em processo perante o Juizado 

Especial (Lei nº 9.009/95, Art. 8º c/c Lei nº 12.153/09, Art. 27). II. No 

presente caso, verifica-se que em resposta ao ofício expedido pelo juízo 

de origem, para fins de instrução processual, a Secretaria de Estado de 

Segurança Pública do Distrito Federal informou que o requerente se 

encontra em prisão domiciliar desde o dia 21.11.2017 (ID. 11011708). III. 

Desse modo, não vinga a tese recursal de cerceamento de defesa, ao 

argumento de que não teria sido intimado para se manifestar acerca do 

aludido ofício, uma vez que que o próprio recorrente afirma que se 

encontra em prisão domiciliar (regime aberto), até porque a legislação de 

regência não faz qualquer distinção de regime prisional em que o preso 

estivesse sujeito. V. Nesse contexto, forçoso reconhecer a incompetência 

absoluta do Juizado Especial, por expressa vedação legal (Lei nº 

9.099/95, Art. 8º c/c Lei nº 12.153/09, Art. 27). VI. Portanto, escorreita a 

sentença de extinção do processo sem resolução de mérito. VI. Recurso 

conhecido e improvido. Sentença confirmada por seus fundamentos (Lei 

9.099/95, Art. 46). Condenada a recorrente ao pagamento das custas 

processuais e dos honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor 

da causa. Suspensa a exigibilidade, tendo em vista que litiga sob o pálio da 

assistência judiciária gratuita, ora deferida (Lei n. 9099/95, Art. 55 e CPC, 

A r t .  9 8 ,  §  3 º ) .  ( T J - D F  0 7 3 7 8 3 6 1 9 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 6  D F 

0737836-19.2018.8.07.0016, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD 

LIMA, Data de Julgamento: 08/10/2019, Terceira Turma Recursal, Data de 

Publicação: Publicado no PJe : 11/10/2019 . Pág.: Sem Página Cadastrada.) 

Dessa forma, diante da vedação expressa da Lei que rege este Juizado, 

necessário a extinção do processo. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

com base no artigo 51, IV da Lei 9.099/95 e Artigo 485, IV do CPC, SUGIRO 

a extinção do processo, sem analise de mérito. Sem custas e honorários, 

conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito 

em julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001060-06.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NOVO MUNDO MOVEIS E UTILIDADES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ALVES DOS SANTOS BATISTA OAB - MT23392/O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001060-06.2017.8.11.0004 Promovente: NOVO MUNDO MÓVEIS 

E UTILIDADES LTDA Promovido: JORCELINO CAMPOS DE OLIVEIRA 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). O Exequente foi devidamente 

intimado para dar continuidade na execução, no entanto, diante da 

inexistência de bens penhoráveis, solicitou a expedição da certidão da 

dívida e extinção do processo. Vislumbro, na presente demanda, que a 

impossibilidade de indicar meios para saldar a dívida contraída com o 

requerente é causa de extinção da execução por ausência de condição 

de procedibilidade, no entanto, não exclui a dívida. Assim sendo, visto não 

ser possível o prosseguimento da execução, por ausência de bens 

penhoráveis e outros meios viáveis de cumprimento da obrigação, vejo por 

bem extingui-la. Neste sentido, tem-se a jurisprudência do TRT da 13º 

Região: AGRAVO DE PETIÇÃO DA EXEQUENTE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO 

PARA PROTESTO DE SENTENÇA JUDICIAL. POSSIBILIDADE. É cabível a 

expedição de ofício a tabelionato para protesto de sentença condenatória 

transitada em julgado, quando há dificuldade em efetivar a execução do 

débito. Orientação Jurisprudencial nº 16 desta Seção Especializada em 

E x e c u ç ã o .  ( T R T - 4  -  A P :  0 0 5 3 7 0 0 2 2 2 0 0 8 5 0 4 0 3 7 3  R S 

0053700-22.2008.5.04.0373, Relator: MARIA DA GRAÇA RIBEIRO 

CENTENO, Data de Julgamento: 01/07/2014, 3ª Vara do Trabalho de 

Sapiranga) Bem como o ENUNCIADO 76 DO FONAJE: No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Assim, da mesma forma, 

necessário se faz, a expedição de certidão 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. 

3. DISPOSITIVO Ante o exposto, SUGIRO EXTINÇÃO da presente ação, 

com fulcro no art. 485, IV do Código de Processo Civil c/c artigo 53, § 4º 

da Lei 9.09/95. Após o trânsito em julgado, expeça-se certidão de dívida, 

arquivando-se, em seguida, com as cautelas de praxe. Revogo liminar 

eventualmente concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8012349-79.2015.8.11.0004
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Parte(s) Polo Ativo:

LARA SALES MACHADO (REQUERENTE)

VIVIANE SALES CARVALHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE ASSIS MOREIRA SANTOS OAB - MT0012607A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RONISLEIA DE SOUSA (REQUERIDO)

JULIO CEZAR DE SOUZA SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 8012349-79.2015.8.11.0004 Promovente: LARA SALES 

MACHADO/ VIVIANE SALES CARVALHO Promovido: JULIO CEZAR DE 

SOUZA SANTOS/ RONISLEIA DE SOUSA Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EXECUÇÃO, e o processo se manteve 

suspenso para o devido cumprimento do acordo entabulado entre as 

partes, conforme homologação realizada no id. 13650684, e superado o 

prazo, caberia as partes manifestar nos autos, sob pena de extinção pelo 

cumprimento da obrigação. Neste sentido destaco: APELAÇÃO CÍVEL - 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA - 

CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - OBRIGAÇÃO CUMPRIDA - 

EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 794, INCISO I, DO CPC/73 - CABIMENTO - 

FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. - Iniciado o 

cumprimento de sentença e, com isso, tendo vindo aos autos a 

documentação que se pretendia ver exibida, resta implementada a 

obrigação. -É cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, com base no artigo 85, § 2º, do novo CPC, e 

em observância ao princípio da causalidade, quando não houver o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. (TJ-MG - AC: 

10000170749634001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 27/10/2017) Com efeito, não havendo manifestação posterior, 

merece o processo ser extinto. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 924, II, do Código de Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA 

EXTINTO O PROCESSO, com resolução do mérito ante o cumprimento da 

obrigação, e consequentemente determino o arquivamento dos autos. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) 

Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001791-65.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

VICTOR DIEGO ROCHA SILVERIO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ODAIR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001791-65.2018.8.11.0004 Polo Ativo: VICTOR DIEGO ROCHA 

SILVERIO Polo Passivo: ODAIR PEREIRA DOS SANTOS Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES Entendo que não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do 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. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MATERIAIS, em decorrência de acidente de trânsito, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que no dia 14 de Agosto de 2018, trafegava em sua 

motocicleta pela Rua Cristóvão de Jesus, no sentido Rua Primavera para a 

avenida perimentral, quando no cruzamento com a Rua Diamantina, o 

requerido, Sr. Odair Pereira de Assis, não respeitando a sinalização de 

“PARE”, colidiu com o veículo em que trafegava. Ressalta que o conserto 

de seu veículo ficou no valor de R$ 565,00 (quinhentos e sessenta e cinco 

reais). Razão pela qual requer a indenização pelos danos materiais 

sofridos. Em sede de contestação, o Reclamado afirma que transitava pela 

Rua Diamantino e no cruzamento com a Rua Cristóvão de Jesus e parou 

antes da travessia conforme a placa “Pare”. Olhou para os dois lados 

avistando que não havia veículos transitando e prosseguiu, quando 

estava vencendo a travessia foi atingindo por um veículo, caiu e 

desmaiou, não saindo do local do acidente. Assevera que o autor alegou 

que não iria ficar no prejuízo dos danos em seu veículo. Afirma que pediu 

para que o autor chamasse a polícia, porém, a polícia não foi até o local do 

acidente alegando que não havia vítima fatal, que eram apenas danos 

materiais. Ressalta que levaram o veículo do autor até uma oficina, sendo 

que os danos ficaram avaliados em R$ 565,00; entretanto, após o 

acidente, se sentiu mal e precisou ficar três dias internado, em 

decorrência disso, gastou R$ 675,00. Aduz que ambos tiveram gastos, 

razão pela qual entende que ficaram quites. Em audiência de instrução, 

colheu-se o depoimento pessoal de ambas as partes, bem como, de uma 

testemunha da parte autora. O autor, em seu depoimento pessoal, afirmou 

que trafegava pela rua que ocorreu o acidente em direção ao bairro São 

José. Afirmou que o reclamado atravessou o cruzamento sem observar a 

placa de pare e, por isso, bateu na traseira do reclamado. Afirmou que, 

juntamente com o reclamado, levou a sua moto para uma oficina e, após o 

mecânico passar o orçamento, o reclamado lhe disse que na 

segunda-feira poderia ir buscar a moto pois arcaria com conserto. Depois, 

o reclamado o levou até sua casa. Ao ir até a oficina na segunda-feira, o 

mecânico lhe informou que o reclamado havia retornado até lá e dito que 

não pagaria o conserto. O reclamado, em seu depoimento pessoal, afirmou 

que estava atravessando uma avenida e que havia uma placa “pare”, 

quando estava terminando o cruzamento, o autor surgiu e bateu em sua 

moto. Afirmou que caiu no chão e não viu o momento do acidente. Ao se 

levantar, viu que a moto do autor estragou. Afirmou que a polícia se 

recusou a ir até o local porque não haviam vítimas fatais. Afirmou que 

entrou em um acordo com o autor para levar sua moto em uma oficina e 

realizar o orçamento. Por fim, afirmou que ao cruzar a avenida, parou 

apenas no primeiro cruzamento sem parar novamente no segundo 

cruzamento. Já a testemunha da parte autora, Sr. Walmor, afirmou que 

presenciou o acidente pois, estava saindo de um supermercado no 

momento. Afirmou que o reclamado não respeitou a placa de “pare” ao 

cruzar a avenida, invadindo a preferencial. Afirmou que o acidente 

ocorreu por volta da hora do almoço. Pois bem. Avançar o sinal de parada 

obrigatória, constitui conduta ilícita na modalidade de infração de trânsito, 

sendo o infrator sujeito as penalidades e medidas administrativas, 

conforme dispõe o artigo 208 do CTB: Art. 208. Avançar o sinal vermelho 

do semáforo ou o de parada obrigatória: Infração - gravíssima; Dessa 

forma, da análise do caso concreto e com base no conjunto fático 

probatório disponível nos autos, depreende-se que o veículo conduzido 

pela parte promovida, avançou o cruzamento sem respeitar o sinal de 

parada obrigatória, causando a colisão com o veículo conduzido pela parte 

promovente. Portanto, restou caracterizada a infração de trânsito pela 

parte promovida, ensejando, consequentemente, conduta ilícita para 

efeitos de responsabilidade civil. Dispõe o Código Civil: Art. 186. Aquele 

que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar 

direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete 

ato ilícito. No caso sub judice, evidenciou-se que a conduta do reclamado 

causou danos a parte autora razão pela qual é devida a reparação 

pleiteada pela mesma. 3.1 Do Dano Material Nos termos do artigo 186 do 

Código Civil, quem ocasiona dano material a outrem tem o dever de 

indenizá-lo. Entretanto, diferentemente do dano moral, este não se 

presume, deve ser integralmente comprovado. In casu, nota-se que a 

parte autora alega ter suportado dano material no valor de R$ 565,00 

(quinhentos e sessenta e cinco reais), em decorrência das despesas com 

o conserto de seu veículo. Assim, pleiteia a reparação deste valor. 

Analisando as provas e os elementos fáticos disponíveis nos autos, 
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verifica-se que a parte autora comprova as despesas através de 

orçamento e fotos acostadas aos autos. Portanto, entendo ser cabível a 

devolução a título de dano material, apenas no que tange ao valor 

pleiteado. 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso 

I, do Código de Processo Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL, 

com resolução de mérito, para: a) CONDENAR a parte Reclamada ODAIR 

PEREIRA DOS SANTOS, ao pagamento da quantia de R$ 565,00 

(quinhentos e sessenta e cinco reais), a título de danos materiais, a parte 

autora VICTOR DIEGO ROCHA SILVERIO, valor com incidência de juros de 

1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data do efetivo prejuízo 

(43 STJ). Fica a parte condenada ciente de que, após o trânsito em julgado 

deste ato sentencial, se não houver o pagamento voluntário do débito, no 

prazo de 15 (quinze) dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o 

montante condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em 

julgado, arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002549-10.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA HELENA CARDOSO AUREA EIRELI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL ALVES MIRANDA OAB - MT24569/O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO SANTOS CARNEIRO OAB - MT24555/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. VINICIUS SOUSA SANTOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002549-10.2019.8.11.0004 Promovente: APARECIDA HELENA 

CARDOSO AUREA EIRELI Promovido: M. VINICIUS SOUSA SANTOS - ME 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente devidamente 

intimado do despacho id. 26185933 para apresentar o título executivo na 

secretaria do Juizado, manteve-se inerte, sendo certo que o Enunciado do 

FONAJE 126 determina que a entrega deve ocorrer até a audiência de 

conciliação ou no prazo assinalado, que conforme despacho, deveria ser 

em 05 (cinco) dias. Assim, o não cumprimento, caracteriza o abandono e 

consequentemente na extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO 

– Extinção do processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 

485, III, do CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar 

de intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – 

Caso em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste 

grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Revogo liminar 

eventualmente concedida. Submeto a presente decisum à homologação do 

Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010932-57.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WENDER PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN BARROSO DE CASTRO JUNIOR OAB - MT0020394A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CAIO DAVID DE CAMPOS SOUZA OAB - SP0347451A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 8010932-57.2016.8.11.0004 Polo Ativo: WENDER PEREIRA DOS 

SANTOS Polo Passivo: L. A. M. FOLINI COBRANCAS - ME Vistos, etc. 1. 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movido por WENDER 

PEREIRA DOS SANTOS em desfavor de L. A. M. FOLINI COBRANCAS - 

ME. Compulsando os autos, verifica-se que houve a utilização das 

ferramentas para tentativa de bloqueio de bens em nome da parte 

executada, contudo, restou infrutífera (ID 12578274). Após, houve a 

tentativa de penhora de bens através de diligência realizada por oficial de 

justiça, porém, também restou infrutífera (ID 22044291). Assim, foi 

determinado que a parte autora se manifestasse acerca da devolução da 

carta precatória (ID 28556278). Ao ID 30844807 houve o pedido da parte 

autora para que se suspenda o processo pelo período de 1 (um) ano, em 

razão de não ter sido encontrado qualquer bem passível de penhora. 

Entretanto, entendo que a manutenção de uma execução ativa por prazo 

indeterminado, sem perspectiva de ultimação produtiva, implica em violar 

aos princípios da economia processual e celeridade, os quais são 

orientadores dos Juizados Especiais Cíveis. Outrossim, o longo tempo de 

tramitação do feito, sem a realização de diligências exitosas e a absoluta 

ausência de informações acerca do paradeiro e do patrimônio da parte 

devedora denotam a ausência de interesse processual da parte 

exequente. A execução deve ter a potencialidade de produzir resultado 

útil, estando sua manutenção condicionada à perspectiva de satisfação do 

credor, o que não se verifica no caso em tela, razão pela qual o pedido de 

suspensão não merece acolhimento. Nesse contexto, dispõe o art. 53, §4º 

da lei 9.099/95: Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor. Deste modo, entendo que a situação atual do 

presente processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retro 

citado, ante a ausência de bens penhoráveis. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 53, §4º da Lei 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO 

DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Fica desconstituída eventual 

penhora existente. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 
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(art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o transito em julgado, arquive-se 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000302-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

CLEIDIVALDO SOUZA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON OTAMIRO FERREIRA DA SILVA OAB - GO33199 

(ADVOGADO(A))

JONATHAN NUNES DA SILVA OAB - GO48726 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO LUIS PIPPI KRUEL OAB - MT0017211S-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000302-56.2019.8.11.0004 Polo Ativo: CLEIDIVALDO SOUZA 

LIMA Polo Passivo: TELEFÔNICA BRASIL 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 

ao mérito 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. Trata-se 

de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, onde, em síntese, 

suscita a parte autora que notou que sua linha telefônica estava com 

problemas de mau funcionamento razão pela qual se dirigiu até uma loja da 

reclamada para resolver o problema. Afirma que a preposta da reclamada 

foi totalmente grossa, lhe tratando muito mal, o constrangendo perante aos 

demais clientes que estavam nas dependências da loja. Ressalta que isso 

ocorreu por três vezes. Assim requer a indenização pelos danos morais 

padecidos. Em sede de contestação aduz a reclamada que não há prova 

mínima de nenhuma alegação da parte autora e que não há nada no 

processo que possa conduzir a um juízo de verossimilhança acerca da 

existência de abalo moral. Pugnando pela improcedência dos pedidos 

iniciais. Em audiência de instrução, colheu-se o depoimento pessoal do 

autor, o qual, em síntese, afirmou que possuía um chip da reclamada em 

seu aparelho há quatro ou cinco anos e após cinco dias que seus créditos 

haviam vencido, o chip foi bloqueado, não fazendo e nem recebendo 

ligações. Foi até a loja da reclamada, onde adquiriu um novo aparelho de 

celular e afirmou que utilizaria o chip de seu antigo aparelho para colocar 

no novo aparelho, assim a funcionária o informou que demoraria cerca de 

quatro horas para que o novo chip fosse ativado. Ressaltou que o 

atendimento foi em uma segunda-feira e até a quarta o chip ainda não 

havia funcionado, assim, retornou na loja na quinta-feira, quando foi 

informado pela funcionaria que verificaria o problema e retornaria uma 

ligação para o cliente. No sábado, em razão de ainda ter problemas com a 

ativação do chip, retornou a loja quando foi maltratado pela funcionária da 

loja, a qual gritando com o autor afirmava que o problema era com o celular 

que não prestava. Afirmou que se sentiu humilhado pois, haviam outras 

pessoas no local. Ouviu-se, também, testemunha da parte autora, Sr. 

Edgar, a qual afirmou que estava de passagem na loja no dia dos fatos 

pois, queria comprar um chip. Afirmou que presenciou a funcionária 

alterada com o autor e se sentiu constrangido, tanto que, nem comprou o 

chip. Afirmou que haviam outras pessoas na loja. Pois bem. É certo que o 

fornecedor deve ser diligente na execução da atividade de sua empresa, 

prevenindo a ocorrência de danos ao consumidor (art. 6º, VI, da Lei nº 

8.078/90) e evitando o constrangimento de seus clientes frente aos 

demais. No caso vertente, o autor comprovou os fatos constitutivos de 

seu direito, uma vez que demonstrou o tratamento inadequado da preposta 

da ré, bem como a humilhação que lhe foi empreendida. A testemunha 

comprovou o excesso praticado pela preposta do réu e a situação 

vexatória vivenciada pelo cliente. Dispõe a Constituição Federal: Art. 5º 

(...) X - são invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem 

das pessoas, assegurado o direito a indenização pelo dano material ou 

moral decorrente de sua violação; Nesse contexto, entendo que a conduta 

da preposta da reclamada expôs a parte autora a situação vexatória, 

causando direta lesão à sua honra e dignidade. Dessa forma, verificada a 

lesão aos direitos de personalidade da parte demandante, deve a 

requerida indenizar os danos suportados pela parte autora. Não destoa a 

jurisprudência: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGAÇÃO DE 

CONSTRANGIMENTO DO CLIENTE. FATOS CONSTITUTIVOS DO DIREITO 

DA PARTE AUTORA COMPROVADOS. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. 

Foi colacionado ao feito gravação de diálogo entre o autor e gerente do 

banco requerido. A conversa retrata o excesso praticado pelo preposto 

do réu, bem como a situação vexatória vivenciada pelo cliente Verificada a 

lesão aos direitos de personalidade do demandante, deve o réu indenizar 

os danos suportados pela parte. Quantum indenizatório arbitrado em R$ 

2.000,00, pois adequado ao caso concreto. Sentença de improcedência 

reformada. RECURSO PROVIDO, EM PARTE. (TJ-RS - Recurso Cível: 

71008061335 RS, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, Data de 

Julgamento: 14/11/2018, Segunda Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 19/11/2018) Destarte, em se tratando 

do prejuízo moral, insta salientar que para o arbitramento de sua 

reparação devem ser ponderados a um só tempo: a extensão do dano 

(art. 944 CC); as condições econômicas das partes, de modo a não 

enriquecer nem empobrecer os envolvidos; e, ainda, deve ser observado 

o caráter tríplice da indenização (punitivo, compensatório e pedagógico), 

de modo a compensar a vítima e dissuadir o ofensor da prática de futuros 

atos semelhantes. Nesse sentido, no caso em comento, observados todos 

os fatores supramencionados bem como as circunstâncias em que os 

fatos se desenvolveram, entendo plausível a fixação da indenização no 

importe de R$ 3.000 (três mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, 

SUGIRO PROCEDÊNCIA PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, com fulcro no art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, com resolução de mérito, para: 

A) CONDENAR, a parte Requerida TELEFÔNICA BRASIL S.A. a pagar a 

quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos 

morais ocasionados ao Requerente CLEIDIVALDO SOUZA LIMA, valor com 

incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento 

danoso (54 STJ) e correção monetária pelo INPC devida a partir da data da 

publicação desta sentença (362 STJ). Fica a parte condenada ciente de 

que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, se não houver o 

pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) dias, incidirá 

multa de 10% (dez por cento) sobre o montante condenatório, nos termos 

do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo Código de Processo Civil. Sem 

custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Após o trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a presente 

decisão à homologação do Juiz Togado, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95, para que se faça surtir seus efeitos jurídicos e legais. Barra do 

Garças-MT (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002432-19.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO LEITE DE OLIVEIRA OAB - MT0012971A (ADVOGADO(A))

MAURO ANTONIO ALMEIDA DANTAS OAB - MT27150/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1002432-19.2019.8.11.0004 Polo Ativo: THIAGO SILVA SANTOS 

Polo Passivo: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o 

relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A 

inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade 

como forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos comprovante de cumprimento da 

obrigação, pleiteando pela extinção do feito. 3. DISPOSITIVO Isto Posto, 

HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado entre as partes, para que 

surta seus efeitos jurídicos e legais, e consequentemente com fulcro no 

artigo 487, III e artigo 924, II ambos do Código de Processo Civil, SUGIRO 

QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com resolução de mérito ante o 

cumprimento da obrigação. Após o trânsito em julgado, remetam-se os 

autos ao arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000441-08.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

I P MATOS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CAROLINA DE JESUS PORTO SILVA SCOTTON OAB - MT0020659A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANILO DA COSTA LOPES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000441-08.2019.8.11.0004 Polo Ativo: I P MATOS - ME Polo 

Passivo: DANILO DA COSTA LOPES Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por I P MATOS - ME em 

desfavor de DANILO DA COSTA LOPES. Compulsando os autos, 

verifica-se que apesar de devidamente intimada para se manifestar e dar 

prosseguimento ao feito (ID 26952886), houve o decurso do prazo in albis 

sem que a parte autora se manifestasse nos autos. E não havendo 

nenhuma manifestação, entendo que deve ser aplicado seu abandono. 

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

extingue-se o processo sem o 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. (grifei) Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a inércia da parte autora em adotar o ato 

que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 

485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, 

sem resolução do mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. 

Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos 

do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) 

ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da 

Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para 

que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011223-23.2017.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO BARBOZA DO NASCIMENTO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY BARROS DO PRADO OAB - MT21034/O-O (ADVOGADO(A))

EDMAR COSTA OAB - MT11399-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 8011223-23.2017.8.11.0004 Polo Ativo: BANCO BRADESCO 

CARTÕES S.A. Polo Passivo: LEANDRO BARBOZA DO NASCIMENTO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA movido por 

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A em desfavor de LEANDRO BARBOZA 

DO NASCIMENTO. Compulsando os autos, verifica-se que ocorreu a 

tentativa de penhora online nas contas bancárias do executado, contudo, 

houve bloqueio parcial no valor de R$ 178,84 (cento e setenta e oito reais 

e oitenta e quatro centavos). Nesse contexto, intimada para se manifestar, 

ante a ausência de bens penhoráveis livres e desembaraçados, a parte 

exequente requereu a expedição de certidão do saldo credor, para fins de 

inscrição nos cadastros de proteção ao crédito. Nesse contexto, dispõe o 

art. 53, §4º da lei 9.099/95: Art. 53 (...) § 4º Não encontrado o devedor ou 

inexistindo bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, 

devolvendo-se os documentos ao autor. Deste modo, entendo que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

no dispositivo retro citado, ante a ausência de bens penhoráveis. Ainda, 

dispõe o Enunciado nº 76 do FONAJE: ENUNCIADO 76 – No processo de 

execução, esgotados os meios de defesa e inexistindo bens para a 

garantia do débito, expede-se a pedido do exequente certidão de dívida 

para fins de inscrição no serviço de Proteção ao Crédito – SPC e 

SERASA, sob pena de responsabilidade. Portanto, quanto ao pedido 

acerca da expedição da certidão de crédito entendo ser cabível. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 53, §4º da Lei 

9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. 

Expeça-se a certidão do saldo credor em nome exequente. Fica 

desconstituída eventual penhora existente. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o transito 

em julgado, arquive-se Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum 

à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000593-56.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

F F DOS SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATASHA CYNTHIA CANDIDA PEREIRA OAB - MT23329/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO DALCENO POLO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1000593-56.2019.8.11.0004 Polo Ativo: F F DOS SANTOS 

FEITOSA & CIA LTDA - ME Polo Passivo: MARCELO DALCENO POLO 

Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por F F DOS 

SANTOS FEITOSA & CIA LTDA - ME em desfavor de MARCELO DALCENO 

POLO. Compulsando os autos, verifica-se que apesar de devidamente 

intimada para se manifestar e dar prosseguimento ao feito, houve o 

decurso do prazo in albis sem que a parte autora se manifestasse nos 

autos. E não havendo nenhuma manifestação, entendo que deve ser 

aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do 

Código de Processo Civil, extingue-se o processo sem o 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. (grifei) 

Deste modo, entendo que a situação atual do presente processo permite a 

extinção com fundamento no dispositivo retro citado, ante a inércia da 

parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do 

exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO 

EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do mérito. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz 

de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT. 

(assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001690-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI SILVA & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILIAN RODRIGUES DA ROCHA OAB - MT24172/O (ADVOGADO(A))

ANDERSON ADIEL POSTAL OAB - MT0011844A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAILANE RENATA LEITE (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº. 1001690-91.2019.8.11.0004 Promovente: ROSELI SILVA & CIA 

LTDA - ME Promovido: MAILANE RENATA LEITE Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EXECUÇÃO, e o exequente no 

id. 31173493 apresentou petição solicitando a extinção do processo, 

diante do cumprimento da obrigação. Neste sentido destaco: APELAÇÃO 

CÍVEL - EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS - FASE DE CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA - CONTRATO JUNTADO AOS AUTOS - OBRIGAÇÃO 

CUMPRIDA - EXTINÇÃO DO FEITO - ART. 794, INCISO I, DO CPC/73 - 

CABIMENTO - FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - CABIMENTO. 

- Iniciado o cumprimento de sentença e, com isso, tendo vindo aos autos a 

documentação que se pretendia ver exibida, resta implementada a 

obrigação. -É cabível o arbitramento de honorários advocatícios na fase 

de cumprimento de sentença, com base no artigo 85, § 2º, do novo CPC, e 

em observância ao princípio da causalidade, quando não houver o 

cumprimento espontâneo da obrigação pelo devedor. (TJ-MG - AC: 

10000170749634001 MG, Relator: Evandro Lopes da Costa Teixeira, Data 

de Julgamento: 24/10/0017, Câmaras Cíveis / 17ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 27/10/2017) Assim, merece o processo ser extinto. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 924, II, do Código de 

Processo Civil, e SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução do mérito ante o cumprimento da obrigação, e 

consequentemente determino o arquivamento dos autos. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001857-11.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEIVA SAVOGIM DA SILVA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JIMMY COSTA NASCIMENTO OAB - MT18676/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALLU MADERS SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001857-11.2019.8.11.0004 Promovente: NEIVA SAVOGIM DA 

SILVA - ME Promovido: MALLU MADERS SILVA Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Trata-se de AÇÃO DE 

LOCUPLETAMENTO ILÍCITO, e a parte autora devidamente intimada para 

indicar endereço do reclamado conforme id. 29139321, manteve-se inerte. 

De modo que não realizado nenhuma atividade, incide no abandono e 

consequentemente na extinção. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Neste sentido: APELAÇÃO. 

EXECUÇÃO. ABANDONO DA CAUSA. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DO MÉRITO NOS TERMOS DO ART. 485, III, DO CPC. 

APLICABILIDADE SUBSIDIÁRIA DO PROCESSO DE CONHECIMENTO AO 

FEITO EXECUTIVO. 1. As hipóteses de extinção da execução não estão 

restritas ao rol do art. 924 do CPC, podendo ser acrescentada, 

subsidiariamente, as regras do processo de conhecimento. 2. Realizada a 

intimação pessoal da exequente e de seu procurador para dar 

prosseguimento ao feito sob pena de extinção, constatada a inércia da 

parte mostra-se escorreita a extinção do processo sem resolução do 

mérito. APELAÇÃO CONHECIDA E DESPROVIDA. (TJ-GO - APL: 

00797327120118090049, Relator: SEBASTIÃO LUIZ FLEURY, Data de 

Julgamento: 28/03/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 

28/03/2019) Assim, de acordo com o artigo 485, inciso III do Código de 

Processo Civil, extingue-se o processo sem o 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. (grifei) Deste modo, 

entendo que a situação atual do presente processo permite a extinção 

com fundamento no dispositivo retrocitado, ante a inércia da parte autora 

em adotar o ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com 

fulcro no artigo 485, III do Código de Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito, ao arquivo. Submeto a presente 

decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 

9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila 

Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, 

homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir 

seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001184-18.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DORIVALDO ALMEIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001184-18.2019.8.11.0004 Polo Ativo: DORIVALDO ALMEIDA 

DA SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. 

PRELIMINARES Verifico que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao mérito e 

prejudiciais de mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de 

Processo Civil. Assim, REJEITO as preliminares arguidas, vez que não 

verificados os seus requisitos. 3. MÉRITO A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não está obrigado a 

responder todas as alegações das partes, quando já tenha encontrado 

motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se obriga a ater-se 

aos fundamentos indicados por elas e tampouco a responder um a um 

todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). Verifico que a matéria de 

fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas provas carreadas ao 

bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis ou protelatórios e, 

conhecendo diretamente do pedido, passo para o julgamento antecipado 

do feito nos termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. Nesse 

contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção de prova pericial e 

testemunhal para deslinde do feito, o que afasta qualquer alegação futura 

de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR 

MORAIS, onde afirma a parte autora que no distrito de Paredão Grande, 

próximo a cidade de General Carneiro-MT, onde reside, sofreu a 

interrupção de energia dos dias 01/05/2019 a 03/05/2019. Na contestação, 

a Reclamada alega que as alegações da parte autora não devem 

prosperar, pois não há comprovação da interrupção do serviço de energia 

elétrica. Aduz, que a interrupção se deu em razão das fortes chuvas 

ocorridas naquela época, sendo que existindo alguma falha na prestação 

do serviço não pode a ré ser responsabilizada vez que a interrupção se 

deu por força maior. Ressalta que não houve comprovação do dano a ser 

indenizado. Pois bem, em que pese as alegações da Reclamada, verifico 

que a suspensão de energia pelo período de quase 40 (quarenta) horas, 

ultrapassa a barreira do mero aborrecimento, vez que tratando-se de 

serviço essencial, caberia a reclamada ter uma solução rápida e eficaz 

para os consumidores, a fim de ampara-los pelo período em que a energia 

esteve suspensa. Nesta senda, aplica-se à ré a teoria da 

responsabilidade objetiva, conforme disposto no art. 37, §6º, da CF/88, de 

modo que sua responsabilidade civil somente será afastada caso restar 

comprovada a ausência de nexo de causalidade entre o dano e a ação do 

agente ou ocorrência de caso fortuito ou de força maior. Outrossim, 

consoante art. 22 do CDC, a reclamada, na condição de prestadora de 

serviço público essencial, deve garantir aos seus consumidores a entrega 

de serviço adequado, eficiente e contínuo, sob pena de arcar com as 

consequências advindas de sua inoperância. Neste contexto, analisando 

os autos, verifica-se que a parte reclamante comprova sua condição de 

consumidor da reclamada (fatura de energia anexa à inicial), sendo 

aplicável os institutos da inversão do ônus da prova, e evidente que a ré 

manteve a afirmar que as alegações do autor são inverídicas, no entanto, 

não apresentou documento apto a comprovar a devida prestação d 

serviço. Ademais, é certo que é possível reconhecer que o evento 

ultrapassou a linha do mero dissabor inerente a vida em sociedade, 

causando real lesão ao direito da personalidade da parte autora, uma vez 

que ficou privada de serviço essencial à sobrevivência e que permite a 

convivência do ser humano de forma digna em sociedade. Deste modo, 

recai sobre a concessionária reclamada o ônus de demonstrar a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo capaz de refutar a 

interrupção de energia pelo longo periodo, porém, verifico que ré não 

presta um serviço adequedo nas localidades de dificil acesso, o que 

ocasiona situações semelhantes as descritas na inicial. Reputa-se assim 

existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano causado. 3. DANOS MORAIS No 

que tange aos danos morais, deve-se ponderar que a energia elétrica é 

bem de consumo essencial ao cotidiano de qualquer pessoa, de modo que 

a ineficiência ou ausência de seu fornecimento, dependendo das 

circunstâncias do caso e quando superado o razoável, pode, de fato, 

resultar em dissabores que transcendem o mero aborrecimento e 

ocasionam efetivo abalo psíquico. In casu, a interrupção da energia pelo 

período de quase 40 (quarenta) horas consecutivas, reputa-se 

inquestionável que a parte reclamante teve sua honra subjetiva atingida 

em decorrência das recorrentes falhas de prestação de serviço da 

reclamada, mormente ao se ponderar a quantidade e a essencialidade da 

energia elétrica no cotidiano humano, dissabores que, somados, denotam 

desrespeito ao consumidor, transcendem o mero aborrecimento e 

configuram efetivo prejuízo imaterial intrínseco, passível de recomposição. 

Nesse sentido a própria jurisprudência de Mato Grosso trata do assunto: 

EM E N T A RECURSO INOMINADO. ENERGIA ELÉTRICA. PRELIMINARES 

DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS RAZÕES RECURSAIS E DE 

IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA REJEITADAS. INTERRUPÇÃODO 

FORNECIMENTO POR APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA 

SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL 

CARACTERIZADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Se a Recorrida 

não demonstra elementos suficientes para que seja afastada a condição 

de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar de impugnação a justiça 

gratuita. O artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao 

fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos 

causados ao consumidor, em decorrência de falha na prestação do 

serviço, fundada na teoria do risco da atividade. A INTERRUPÇÃO indevida 

do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por aproximadamente 03 (três) 

DIAS consecutivos configura falha na prestação do serviço e gera a 

obrigação de indenizar por dano moral na modalidade “in re ipsa”. O valor 

da indenização a titulo de dano moral deve ser fixado nos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. R E L A T Ó R I O Dispensado o relatório 

em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 

1995. V O T O R E L A T O R Data da sessão: Cuiabá-MT, 31/05/2019(N.U 

1000273-74.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 31/05/2019, Publicado no DJE 

03/06/2019). (Grifo nosso). E M E N T ARECURSO INOMINADO. ENERGIA 

ELÉTRICA. PRELIMINARES DA AUSÊNCIA DE DIALETICIDADE DAS 

RAZÕES RECURSAIS E DE IMPUGNAÇÃO A JUSTIÇA GRATUITA 

REJEITADAS. INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO POR 

APROXIMADAMENTE 03 DIAS. ALEGADA SITUAÇÃO EMERGENCIAL NÃO 

COMPROVADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. DANO MORAL CARACTERIZADO. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.Não se pronunciará qualquer 

nulidade sem que tenha havido prejuízo. (§ 1º do art. 13 da Lei nº 

9.099/95).Se a Recorrida não demonstra elementos suficientes para que 

seja afastada a condição de miserabilidade da parte, rejeita-se a preliminar 

de impugnação a justiça gratuita.O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor, em decorrência de falha na 

prestação do serviço, fundada na teoria do risco da atividade.A 

INTERRUPÇÃO indevida do FORNECIMENTO de ENERGIA elétrica por 

aproximadamente 03 (três) DIAS consecutivos configura falha na 

prestação do serviço e gera a obrigação de indenizar por dano moral na 

modalidade “in re ipsa”.O valor da indenização a titulo de dano moral deve 

ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e proporcionalidade. (N.U 

1000430-47.2017.8.11.0004, TURMA RECURSAL, VALMIR ALAERCIO DOS 

SANTOS, Turma Recursal Única, Julgado em 05/04/2019, Publicado no DJE 

09/04/2019) (Grifo nosso). A respeito do valor da indenização por dano 

moral, a orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No 

direito brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou 

entregue ao prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, 

desinfluente será o parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde 

que leve em conta a repercussão social do dano e seja compatível com a 

situação econômica das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, 

Responsabilidade Civil, atualização em matéria de responsabilidade por 

danos moral, publicada na RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A 

reparação civil possui um tríplice escopo: indenizatório, punitivo e 

pedagógico, devendo objetivar tanto a compensação do mal injusto 

experimentado pelo ofendido quanto a punição do causador do dano, 
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desestimulando-o à repetição do ato. Destarte, entendo que, no caso em 

análise, levando-se em conta a natureza da ofensa, a situação econômica 

da ofensora e do ofendido, bem como as circunstâncias em que os fatos 

se desenvolveram, plausível a fixação da indenização em R$2.000,00 

(dois mil reais). 4. DISPOSITIVO Diante do exposto, SUGIRO PROCEDÊNCIA 

PARCIAL DO PEDIDO INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, com resolução de mérito, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, 

a pagar a quantia de R$2.000,00 (dois mil reais) à título de indenização por 

danos morais ocasionados a(o) Reclamante DORIVALDO ALMEIDA DA 

SILVA, valor com incidência de juros de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação (artigos 404 e 405 do Código Civil) e correção monetária 

pelo INPC devida a partir da data da publicação desta sentença (Súmula 

362 STJ). Sem custas e honorários, conforme disposto nos artigos 54 e 

55 da Lei nº 9.099/95. Após trânsito em julgado, arquive-se. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças-MT (assinado digitalmente) ENE 

CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001382-89.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

INGRID CRISTINA FERREIRA DA SILVA (EXEQUENTE)

JOSE ROBERTO CHAGAS FERREIRA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO MARADONA ALVES CAMPOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

. Autos nº 1001382-89.2018.8.11.0004 Polo Ativo: INGRID CRISTINA 

FERREIRA DA SILVA e JOSE ROBERTO CHAGAS FERREIRA Polo Passivo: 

DIEGO MARADONA ALVES CAMPOS Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. 

Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra 

que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e 

equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO movida por INGRID CRISTINA FERREIRA 

DA SILVA e JOSE ROBERTO CHAGAS FERREIRA em desfavor de DIEGO 

MARADONA ALVES CAMPOS. Compulsando os autos, verifica-se que 

apesar de devidamente intimada para se manifestar acerca da certidão do 

oficial de justiça, houve o decurso do prazo in albis sem que a parte 

autora se manifestasse nos autos. E não havendo nenhuma manifestação, 

entendo que deve ser aplicado seu abandono. Assim, de acordo com o 

artigo 485, inciso III do Código de Processo Civil, extingue-se o processo 

sem o 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. (grifei) Deste modo, entendo que a situação atual do presente 

processo permite a extinção com fundamento no dispositivo retro citado, 

ante a inércia da parte autora em adotar o ato que lhe competia. 3. 

DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro no artigo 485, III do Código de 

Processo Civil, SUGIRO EXTINÇÃO DO PROCESSO, sem resolução do 

mérito. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 

da Lei nº. 9.099/95). Intime-se. Cumpra-se. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças-MT. (assinado digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000487-94.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ANA LUCIA PEREIRA MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000487-94.2019.8.11.0004 Promovente: ANA LUCIA PEREIRA 

MARTINS Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S/A Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO 2.1. PRELIMINARES A empresa Reclamada 

suscitou preliminar de ausência de documento indispensável, vez que a 

parte autora não apresentou comprovante de endereço em nome próprio. 

REJEITO a preliminar suscitada pois a ré possui endereço comercial nesta 

Comarca, sendo uma das hipóteses prevista no artigo 4º da Lei 9.099/95. 

A promovida, alega ainda que o extrato de negativação foi produzido 

unilateralmente, no entanto, foi apresentado no id. 30641308 extrato que 

confirma a restrição. Entendo que não há que se falar em complexidade 

suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e não se 

revelam na espécie nenhumas das situações preliminares e prejudiciais de 

mérito da demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil, 

motivo pelo qual passo a análise de mérito. 2.2. MÉRITO A inteligência do 

art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade amparada na Lei. Assim é pacífico que: "O Juiz não 

está obrigado a responder todas as alegações das partes, quando já 

tenha encontrado motivo suficiente para fundamentar a decisão, nem se 

obriga a ater-se aos fundamentos indicados por elas e tampouco a 

responder um a um todos os seus argumentos" (RJTJSP, 115:207). 

Verifico que a matéria de fato já está satisfatoriamente demonstrada pelas 

provas carreadas ao bojo dos autos, e para evitar a prática de atos inúteis 

ou protelatórios e, conhecendo diretamente do pedido, passo para o 

julgamento antecipado do feito nos termos do artigo 355, I, do Novo Código 

de Processo Civil. Nesse contexto, sem dúvida, é irrelevante a produção 

de prova pericial e testemunhal para deslinde do feito, o que afasta 

qualquer alegação futura de cerceamento de defesa. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS, 

afirmando que teve seu nome incluído indevidamente nos órgãos de 

proteção no valor de R$ 187,54 (cento e oitenta e sete reais e cinquenta e 

quatro centavos). Aduz que jamais contratou qualquer serviço da ré. A 

empresa Reclamada em sede de contestação, de forma genérica, 

assevera que a reclamante habilitou linha telefônica nº (66)9610-3989, e 

após deixar de efetuar o pagamento de algumas faturas, teve seu nome 

restrito. Apresentou como prova apenas um print de tela sistêmica com o 

nome da parte autora, que não confirma nenhuma de suas alegações. Pois 

bem, considerando que a ré não apresenta nenhuma prova da legitima 

contratação, evidente que ocorreu a utilização indevida dos dados 

pessoais da parte Autora, resta, portanto, configurada a falha na 

prestação de serviço praticada pela parte reclamada, conforme descrito 

na inicial. No que concerne à reparação do dano, incide a 

responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do Consumidor preceitua 

em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir fraudes que possam acarretar prejuízo aos 

seus clientes. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida 

provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para 

caracterizar o dano moral, uma vez que a requerente teve o crédito 

abalado. Curial enfatizar que o entendimento doutrinário jurisprudencial 

predominante é no sentido de que a inclusão ou manutenção do nome nos 

cadastros restritivos de crédito gera, por si só, dano moral. A indevida 

inscrição em cadastro de inadimplentes gera direito à indenização por 

dano moral, independentemente da prova objetiva do abalo à honra e à 

reputação sofrida pela parte requerente. A título exemplificativo, 

transcrevo a seguinte ementa: APELAÇÃO CIVEL. DIREITO PRIVADO NÃO 

ESPECIFICADO. TELEFONIA. CONTRATOS DE CONSUMO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÍVIDA C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. INEXISTÊNCIA DA DÍVIDA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. 

DANO MORAL. A inscrição indevida em cadastros restritivos de crédito 

constitui ilícito que gera dano moral in re ipsa que dispensa prova da lesão. 

- Reconhecida a inexistência da dívida impõe-se reparação por inscrição 
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negativa indevida. DANO MORAL. QUANTIFICAÇÃO. MANUTENÇÃO. O 

valor da condenação por dano moral deve observar como balizadores o 

caráter reparatório e punitivo da condenação. Não há de que incorrer em 

excesso que leve ao enriquecimento sem causa, tampouco em valor que 

descure do caráter pedagógico-punitivo da medida. - A condenação em 

valor razoável ao caso concreto não merece reparo. RECURSO 

DESPROVIDO. (TJ-RS - AC: 70059336545 RS , Relator: João Moreno 

Pomar, Data de Julgamento: 18/09/2014, Décima Oitava Câmara Cível, Data 

de Publicação: Diário da Justiça do dia 23/09/2014) Considerando que as 

demais restrições existentes em nome da autora são posteriores a 

discutida no processo, é inaplicável a Súmula 385 do STJ, que se refere a 

negativação preexistente. Neste sentido: RECLAMAÇÃO. JUIZADOS 

ESPECIAIS. DIVERGÊNCIA ENTRE ACÓRDÃO PROLATADO POR TURMA 

RECURSAL ESTADUAL E A SÚMULA 385/STJ. AUSÊNCIA DE SILIMITUDE 

ENTRE AS HIPÓTESES. 1. A Súmula 385/STJ foi editada a partir de 

precedentes que reputavam indevida a inscrição do nome do devedor em 

cadastros de inadimplentes, na hipótese em que: (i) não há 

questionamento do débito, mas mera alegação de falta de prévia 

notificação; (ii) há, anteriormente, outros apontamentos legítimos em nome 

do devedor. 2. No caso concreto há apenas um apontamento anterior e o 

devedor questiona ambos em juízo, alegando inexistência do débito. 

Assim, a controvérsia se encontra fora do âmbito da Súmula 385/STJ. 3. 

Reclamação não conhecida. RECLAMAÇÃO Nº 4.574 - MG 

(2010/0143529-7). A respeito do valor da indenização por dano moral, a 

orientação jurisprudencial e doutrinária é no sentido de que: No direito 

brasileiro, o arbitramento da indenização do dano moral ficou entregue ao 

prudente arbítrio do Juiz. Portanto, em sendo assim, desinfluente será o 

parâmetro por ele usado na fixação da mesma, desde que leve em conta a 

repercussão social do dano e seja compatível com a situação econômica 

das partes e, portanto, razoável. (Antônio Chaves, Responsabilidade Civil, 

atualização em matéria de responsabilidade por danos moral, publicada na 

RJ nº. 231, jan./97, p. 11). (grifei e negritei). A reparação civil possui um 

tríplice escopo: indenizatório, punitivo e pedagógico, devendo objetivar 

tanto a compensação do mal injusto experimentado pelo ofendido quanto a 

punição do causador do dano, desestimulando-o à repetição do ato. 

Destarte, entendo que, no caso em análise, levando-se em conta a 

natureza da ofensa, a situação econômica da ofensora e do ofendido, 

bem como as circunstâncias em que os fatos se desenvolveram, plausível 

a fixação da indenização em R$5.000,00 (cinco mil reais). 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, SUGIRO PROCEDÊNCIA PEDIDO INICIAL, para: a) CONDENAR, a 

Reclamada TELEFÔNICA BRASIL S/A a pagar a quantia de R$5.000,00 

(cinco mil reais) à título de indenização por danos morais ocasionados a 

Reclamante ANA LUCIA PEREIRA MARTINS, e por se tratar de 

responsabilidade extracontratual, valor com incidência de juros de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 do STJ) e 

correção monetária pelo INPC devida a partir da data da publicação desta 

sentença (Súmula 362 STJ). b) Como consequência da presente 

sentença, DECLARO inexistente a relação jurídica entre as partes, em 

discussão nesse processo, mantendo os efeitos da tutela. Fica a parte 

condenada ciente de que, após o trânsito em julgado deste ato sentencial, 

se não houver o pagamento voluntário do débito, no prazo de 15 (quinze) 

dias, incidirá multa de 10% (dez por cento) sobre o montante 

condenatório, nos termos do artigo 523 e seus parágrafos, do Novo 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme disposto 

nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002495-44.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANA LEITE RIBEIRO (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

 

Autos nº 1002495-44.2019.8.11.0004 Polo Ativo: SILVANA LEITE RIBEIRO 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. 1. RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica com mais liberdade como forma de 

buscar a solução mais justa para o caso, permitindo uma 

discricionariedade, amparada na Lei. (destaquei e negritei). Trata-se de 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS e verifico que após a 

sentença condenatória, as partes transigiram sobre o objeto desta lide, 

conforme acordo apresentado cuja cláusulas estão devidamente 

regulares. Certo é que se mostra lícito às partes buscarem a finalização 

de demandas mediante concessões mútuas, inclusive, dispensando o 

magistrado de julgar as diversas questões postas nos autos, cabendo 

verificar apenas e tão-somente a satisfação dos requisitos formais do 

negócio jurídico, homologando a manifestação da vontade apresentada 

pelas partes. Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de 

transação é título executivo judicial, possuindo, ela eficácia da sentença 

com mérito. Assim, considerando o processo instruído para eventual 

homologação, merece acolhimento a pretensão das partes. Nesse sentido: 

APELAÇÃO. AÇÃO DE CONHECIMENTO. ACORDO. HOMOLOGAÇÃO. 

EXTINÇÃO DO FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Celebrado acordo no 

bojo do processo de conhecimento é perfeitamente possível a sua 

extinção com resolução de mérito, nos termos do artigo 269, inciso III, do 

Código de Processo Civil. (TJ-MG - AC: 10349090240566002 MG, Relator: 

Tiago Pinto, Data de Julgamento: 13/06/2013, Câmaras Cíveis / 15ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 21/06/2013) Assim, sendo a matéria 

desta lide relacionada a direito disponível e as partes são capazes, não 

verifico empecilho à homologação do acordo apresentado. Com efeito, a 

parte Reclamada apresenta aos autos, comprovante de depósito judicial, 

cumprindo com a obrigação e pleiteando pela extinção do feito. 3. 

DISPOSITIVO Isto Posto, HOMOLOGO POR SENTENÇA o acordo efetuado 

entre as partes, para que surta seus efeitos jurídicos e legais, e 

consequentemente com fulcro no artigo 487, III e artigo 924, II ambos do 

Código de Processo Civil, SUGIRO QUE SEJA EXTINTO O PROCESSO, com 

resolução de mérito ante o cumprimento da obrigação. EXPEÇA-SE 

ALVARÁ em prol da parte autora para levantamento dos valores 

disponíveis no feito. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, 

nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado 

digitalmente) ENE CAROLINA F. SOUZA Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no 

artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo 

(a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. 

Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000459-63.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO FIORESE NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALESSANDRA KELLY CHAVES SBRISSA ABUD OAB - MT0008963A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JUNIO CESAR COELHO DA SILVA OAB - MT0019199A-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1000459-63.2018.8.11.0004 Promovente: JOAO FIORESE NETO 

Promovido: M ANDRESSA SILVA PEREIRA - ME Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. O executado apresentou exceção de pré-executividade, 

conforme id. 24547846, aduzindo que a decisão que reconheceu a 

presente execução não observou que o título executivo não preenche os 

requisitos para execução, diante da inexistência de comprovação da 

devolução do agente sacador e ainda em decorrência da sua prescrição, 
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pois sua emissão é de 17.12.2017, e deve-se observar o prazo 

prescricional de 06 (seis) meses. É o resumo das alegações. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO 2.1 EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE Como cediço, a 

exceção de pré-executividade consiste na faculdade atribuída ao devedor 

de submeter ao conhecimento do magistrado, nos próprios autos da 

execução, independentemente de penhora, embargos ou impugnação, 

matérias de ordem pública suscetíveis de serem apreciadas de ofício, e 

que não demandem dilação probatória. Inicialmente, ressalta-se que a 

exceção de pré-executividade, criação doutrinária e admitida pela 

jurisprudência, é incidente defensivo. Sendo assim, apesar da lei prever 

os embargos e a impugnação, como formas de o devedor apresentar suas 

defesas, pode-se afirmar que nosso sistema processual recepciona o 

reconhecimento de referida objeção. Na esteira desse raciocínio, insta 

observar que somente serão arguidas, em sede de exceção de 

pré-executividade, as matérias que podem e devem ser conhecidas de 

ofício pelo juiz, bem como aquelas que dispensam qualquer dilação 

probatória para sua demonstração. Desta feita, conclui-se que para as 

matérias que necessitam de comprovação, através de qualquer meio de 

prova, mister se faz a oposição dos respectivos embargos do devedor ou 

de impugnação ao cumprimento de sentença. Nesse sentido, por analogia, 

a lição de Humberto Theodoro Jr.: "(...) está assente na doutrina e 

jurisprudência atuais a possibilidade de o devedor usar da exceção de 

pré-executividade, independentemente de penhora ou depósito da coisa e 

sem sujeição ao procedimento dos embargos, sempre que sua defesa se 

referir a matéria de ordem pública e ligada às condições da ação 

executiva e seus pressupostos processuais. O que se reclama para 

permitir a defesa fora dos embargos do devedor é versá-la sobre questão 

de direito ou de fato documentalmente provado. Se houver necessidade 

de maior pesquisa probatória, não será própria a exceção de 

pré-executividade. As matérias de maior complexidade, no tocante à 

análise do suporte fático, somente serão discutíveis dentro do 

procedimento regular dos embargos." (In Curso de Direito Processual Civil 

- Vol. II. Rio de Janeiro: Forense, 2004, p. 285). Perscrutando os autos, 

verifica-se que o exequente ingressou com ação em 19.03.2018, e o título 

(cheque) foi emitido em 17.12.2017, sendo certo que o prazo de 

apresentação do cheque consiste na data de 17.01.2018. Dispõe a lei de 

cheque em seu artigo 59: “Prescrevem em 6 (seis) meses, contados da 

expiração do prazo de apresentação, a ação que o art. 47 desta Lei 

assegura ao portador.” Como se observa não há que se falar em 

prescrição, pois ainda que considerando a data de emissão do cheque, 

ocorreu o decurso de apenas 03 (três) meses até o ajuizamento da ação, 

de forma que as alegações promovida na presente exceção não encontra 

qualquer fundamento jurídico. Ainda, quanto a alegação de que não 

ocorreu a comprovação da devolução do agente sacador, forçoso trazer 

à baila a literalidade do artigo previsto na Lei 7.357/85: Art . 47 Pode o 

portador promover a execução do cheque: I - contra o emitente e seu 

avalista; II - contra os endossantes e seus avalistas, se o cheque 

apresentado em tempo hábil e a recusa de pagamento é comprovada pelo 

protesto ou por declaração do sacado, escrita e datada sobre o cheque, 

com indicação do dia de apresentação, ou, ainda, por declaração escrita e 

datada por câmara de compensação. Assim, observa-se que a recusa de 

pagamento comprovada por declaração do sacado é cabível em desfavor 

do endossante (inciso II), e no caso dos autos, a execução está sendo 

promovida em desfavor do emitente (inciso I), não podendo ser acolhido 

os argumentos por ausência de previsão legal. Por fim, ressalto que 

inexiste qualquer nulidade na presente execução, sendo certo que a 

exceção de pré-executividade apresentada não possui qualquer 

fundamento jurídico, assim como os embargos à execução já analisados, 

ao qual também foram rejeitados, e destaco que se o executado continuar 

apresentando petições que demonstrem tentativa de criar embaraços na 

continuidade da execução, poderá ser punido com ato atentatório à 

dignidade da justiça, nos termos do Art. 77, §1º do CPC. 3. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, REJEITO a exceção de pré-executividade apresentada, 

nos termos do Artigo 487, I do CPC, pois ausente os fundamentos 

suscitados, e determino a intimidação do exequente, para que no prazo de 

10 (dez) dias promova a continuidade da execução, sob pena de extinção 

por abandono. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012280-13.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN CARD PIRES GAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO CARLOS DE OLIVEIRA OAB - MS0016393A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI - ME (EXECUTADO)

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

EDER BRUNO DE MELO OAB - GO37852 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8012280-13.2016.8.11.0004 Promovente: JEAN CARD PIRES 

GAMA Promovido: PAVIPLAN SERVICOS E LOCACAO EIRELI – ME/ 

AGUAS DE BARRA DO GARCAS LTDA Vistos. 1 . RELATÓRIO. Importante 

salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, que 

referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. O executado ÁGUAS DE 

BARRA DO GARCAS LTDA apresentou impugnação ao qual recebo como 

embargos à execução, porém utilizarei da nomenclatura atribuída pela 

parte embargante, vez que compreendo ser a mais adequada após a 

reforma do CPC com a instauração do cumprimento de sentença. A 

impugnação ao cumprimento de sentença lastreia-se na assertiva de que 

a citação é nula, vez que não restou evidenciado através do A.R. anexado 

no id. 7736533 a devida citação da empresa, visto que foi suprimido a 

assinatura do documento. Ainda, alega que o Acórdão restou silente na 

condenação da empresa ré, sendo inexequível a obrigação em seu 

desfavor. Por fim, assevera que não foi intimada do Acórdão, devendo ser 

analisada a nulidade de todos esses atos. É o breve resumo necessário. 

2. FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão 

que põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de cumprimento de sentença, a 

parte oponente deve observar sempre pelo menos três aspectos 

essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser debatida nos 

embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº 142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial 

o prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que todos os requisitos de 

conhecimento estão preenchidos, devendo ser analisado o mérito do 
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pedido. 3. MÉRITO Analisando detidamente o processo, verifica-se que o 

comprovante de citação anexado no id. 7736533, não consta o nome do 

recebedor do documento, em razão de erro no momento da digitalização, 

no entanto, observa-se que o endereço de remessa do A.R. (Rua Amaro 

Leite, nº 288, Centro, Barra do Garças-MT), se refere ao mesmo endereço 

indicado na “cláusula primeira” dos Atos Constitutivos da empresa 

apresentado no id. 12094377. Verifica-se ainda, que a empresa ÁGUAS 

DE BARRA DO GARÇAS habilitou-se no processo em 16.02.2018, antes 

da decisão da Turma Recursal que reconheceu o recurso da autora e 

alterou a sentença de primeiro grau, julgando procedente seus pedidos, no 

entanto, apesar de habilitada, manteve-se inerte por mais de 01 (um) ano, 

até a data de 12.03.2019, após ter sofrido penhora online de valores 

através de bloqueio via Bacen Jud. Assim, entendo que a atitude da 

reclamada é incompatível com a boa-fé processual, visto que manteve-se 

inerte por longo período de tempo, deixando para exercer um direito 

somente segundo sua conveniência, de modo que tal ação consiste em 

RENÚNCIA TÁCITA ao seu direito de alegar nulidade, ocorrendo a 

supressio, conforme determina a nulidade de algibeira, entendimento que 

vem sendo aplicado pelo STJ, onde destaco: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. NULIDADE DE INTIMAÇÃO. PRIMEIRO MOMENTO PARA 

MANIFESTAR-SE NOS AUTOS. OMISSÃO INEXISTENTE. MANEJO DA 

CHAMADA "NULIDADE DE ALGIBEIRA". IMPOSSIBILIDADE. 1. Os embargos 

de declaração só são cabíveis quando houver, na sentença ou no 

acórdão, omissão, obscuridade ou contradição sobre o qual devia 

pronunciar-se o juiz ou tribunal, ou para corrigir erro material. 2. A questão 

trazida pelo embargante, em que pese seu prévio conhecimento, fora 

propositadamente omitida e só suscitada no momento tido por conveniente 

pelo mesmo, traduzindo-se em estratégia rechaçada por esta Corte 

Superior ("nulidade de algibeira"). 3. Embargos de declaração rejeitados 

(STJ - EDcl no AgInt no AREsp: 204876 RJ 2012/0147990-6, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 14/02/2017, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 20/02/2017) (Grifei). Com isso, 

apesar da citação não constar o recebedor, verifica-se forte indício de 

recebimento pela reclamada, visto que sempre manteve sua sede no 

mesmo endereço, e ainda o fato de habilitar-se e manter-se inerte por 

longo período de tempo, conforme entendimento alhures, corrobora para 

afirmar que inexiste qualquer nulidade de citação a ser reconhecida. 

Quanto ao seu argumento de ausência de intimação do Acórdão, que 

ocorreu em 21.02.2018, observa-se que a empresa registrou sua 

habilitação anterior a essa data, ou seja, a questão de ausência de 

intimação não pode ser objeto de nulidade, devendo observar, inclusive, a 

determinação já proferida por este Juízo no id. 17369038, que se aplica a 

ré por analogia. Por fim, no que tange a alegação do embargante de que 

no Acórdão não restou sua condenação, trata-se de argumentos que não 

merecem reconhecimento, pois conforme se observa no VOTO - id. 

12094412, a condenação se referiu à “empresa reclamada”, que no caso, 

abrange as duas empresas do polo passivo da demanda, sendo certo que 

em nenhum momento foi sinalizado a ilegitimidade do embargante, de modo 

que evidente a solidariedade das partes, não havendo qualquer 

fundamento jurídico nas suas arguições. 4. DISPOSITIVO Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, I do CPC, SUGIRO IMPROCEDÊNCIA da presente 

impugnação ao cumprimento de sentença, com resolução de mérito, 

mantendo todos os atos processuais existentes, visto que inexistente 

qualquer nulidade processual. Consequentemente, expeça-se ALVARÁ 

do valor depositado em favor do exequente, conforme conta indicada no 

id. 26966299, e posteriormente intime-se para prosseguimento da 

execução no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção pelo 

cumprimento da obrigação. Submeto a presente decisum à homologação 

do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do 

Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga 

Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão 

lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e 

legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010570-55.2016.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

WANDER RIBEIRO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TAVARES DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO RODRIGUES DE SOUZA OAB - MT0005876A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 8010570-55.2016.8.11.0004 Promovente: WANDER RIBEIRO 

SILVA Promovido: JOSE TAVARES DO NASCIMENTO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. FUNDAMENTAÇÃO A inteligência do art. 6º da Lei nº. 

9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da 

interpretação teleológica com mais liberdade, como forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo uma discricionariedade 

amparada na Lei. (Destaquei e negritei). Inicialmente, anoto que, 

independentemente de ser o processo de conhecimento ou de execução, 

compartilho do entendimento de que, nos Juizados Especiais, a extinção 

do processo independe de prévia intimação das partes, em razão do 

disposto no artigo 51, §1º, da Lei nº 9.099/95. De fato, quanto à extinção, 

preconiza o artigo 51 da Lei 9099/95: Art. 51. § 1º A extinção do processo 

independerá, em qualquer hipótese, de prévia intimação pessoal das 

partes. Ademais, tal interpretação, está em consonância com os princípios 

da simplicidade, informalidade, da economia processual e da celeridade, 

que direcionam o processo nos Juizados Especiais (art. 2º, Lei nº 

9.099/95). Da mesma forma, no caso específico do processo de 

execução, da mesma forma caberia a extinção do processo, ante o 

disposto no art. 53, §4º, da Lei nº 9.099/95, in verbis: Art. 53. § 4º Não 

encontrado o devedor ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, devolvendo-se os documentos ao autor. Portanto, 

nos Juizados Especiais, consoante o disposto no art. 51, §1º, e no art. 53, 

§4º, da legislação específica, não encontrada a parte 

reclamada/executada ou inexistindo bens penhoráveis, o processo será 

imediatamente extinto, não dependendo, em qualquer hipótese, de 

intimação pessoal prévia da parte. Com efeito, o exequente apesar de ser 

intimado para promover o andamento do feito conforme id. 27366261, se 

manteve inerte, de forma que incide no abandono e consequentemente na 

extinção. Nesse sentido: AÇÃO DE EXECUÇÃO – EXTINÇÃO POR 

ABANDONO DA CAUSA PELO EXEQUENTE – APELAÇÃO – Extinção do 

processo, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 485, III, do 

CPC, em razão do abandono da causa – Exequente que, apesar de 

intimado pessoalmente a dar andamento ao feito, quedou-se inerte – Caso 

em que a extinção foi requerida pelo executado – Sentença mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 10012227620178260426 SP 

1001222-76.2017.8.26.0426, Relator: Marino Neto, Data de Julgamento: 

10/07/2019, 11ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

10/07/2019) (Grifei) Dessa forma, compulsando os autos, verifico que a 

situação atual do presente processo permite a extinção com fundamento 

nos dispositivos retrocitados, ante a inércia da parte autora em adotar o 

ato que lhe competia. 3. DISPOSITIVO Diante do exposto, com fulcro nos 

artigos 51, § 1º, e 53, § 4º, da Lei nº 9.099/95, SUGIRO EXTINÇÃO DO 

PROCESSO, sem resolução do mérito. Revogo liminar eventualmente 

concedida. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 

e 55 da Lei nº. 9.099/95). Após o trânsito em julgado, ao arquivo. Submeto 

a presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001446-02.2018.8.11.0004 Promovente: BANCO BRADESCO 

S/A Promovido: LIVIA DOS SANTOS MILHOMEM Vistos. 1 . RELATÓRIO. 

Importante salientar, evitando-se qualquer duvida existente sobre o tema, 

que referencia o FONAJE em seu ENUNCIADO 52, que “Os embargos à 

execução poderão ser decididos pelo juiz leigo, observado o artigo 40 da 

Lei 9.099/95”, motivo pelo qual passo à decisão. A executada apresentou 

IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO no id. 27379162, aduzindo que não possui 

condições de liquidar o débito e que o veículo restrito via RENAJUD já foi 

vendido para terceiro. É o breve resumo necessário. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Dispõe o Enunciado 143 do FONAJE: “A decisão que 

põe fim aos embargos à execução de título judicial ou extrajudicial é 

sentença, contra a qual cabe apenas recurso inominado (XXVIII Encontro 

– Salvador/BA).” Considerações importantes feitas, destarte, consoante 

os princípios que norteiam o procedimento dos Juizados Especiais Cíveis, 

em especial os da efetividade e segurança jurídica, é cediço que, embora 

oponíveis embargos à execução em sede de execução de título 

extrajudicial, a parte oponente deve observar sempre pelo menos três 

aspectos essenciais. O primeiro se refere à temática que pode ser 

debatida nos embargos, cuja transcrição do art. 52, IX da lei deste rito, é 

autoexplicativa, razão pela qual oportuno transcrevê-la. Vejamos: Art. 52. 

A execução da sentença processar-se-á no próprio Juizado, 

aplicando-se, no que couber, o disposto no Código de Processo Civil, com 

as seguintes alterações: IX - o devedor poderá oferecer embargos, nos 

autos da execução, versando sobre: a) falta ou nulidade da citação no 

processo, se ele correu à revelia; b) manifesto excesso de execução; c) 

erro de cálculo; d) causa impeditiva, modificativa ou extintiva da obrigação, 

superveniente à sentença. Outro aspecto de apreciação, que no enredo 

colocado seria o segundo, é referente a tempestividade do recurso de 

embargos, ou seja, qual o prazo em que embargos devem ser 

apresentados. Nesse ponto, a conclusão inarredável vem do ENUNCIADO 

nº142 do FONAJE, quando pronuncia que “Na execução por título judicial o 

prazo para oferecimento de embargos será de quinze dias e fluirá da 

intimação da penhora (XXVIII Encontro - Salvador/BA)”. Desta feita, caso 

apresentado fora deste prazo, é intempestivo, devendo ser rejeitado. E 

por fim, analisando o terceiro aspecto essencial, e isso é um grande 

diferencial somente presente nesta esfera singela, temos o fato de que 

para que os embargos sejam apresentados, deve o juízo estar garantido 

pela penhora, na forma do Art. 53 § 1º da lei deste rito. Corrobora este 

regramento o ENUNCIADO nº 117 do FONAJE quando diz: “É obrigatória a 

segurança do Juízo pela penhora para apresentação de embargos à 

execução de título judicial ou extrajudicial perante o Juizado Especial (XXI 

Encontro - Vitória/ES)”. Assim, CONCLUI-SE pela exposição alhures, que 

figura incabível a oposição de embargos perante os Juizados Especiais 

Cíveis sem que o Juízo esteja seguro, sem que seja obedecido o prazo de 

15 (quinze) dias e se apresentar temática fora da estabelecida pelo art, 

52, IX, sendo que todas essas circunstância conduzem à rejeição liminar 

dos embargos. No caso em tela, verifica-se que não houve a garantia do 

juízo quando da oposição da impugnação, de modo que este não merece 

ser conhecido, inclusive por não se tratar de matéria de ordem pública, 

devendo obedecer os requisitos mencionados. 3. DISPOSITIVO Por todo o 

exposto, SUGIRO REJEIÇÃO DA PRESENTE IMPUGNAÇÃO À EXECUÇÃO, 

com resolução de mérito, com fulcro nos entendimentos apresentados 

alhures. Intime-se a parte exequente, para no prazo de 10 (dez) dias, dar 

prosseguimento a execução, indicando a localização de bens para 

penhora, sob pena de extinção. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Autos nº 1001048-21.2019.8.11.0004 Promovente: JOÃO MARTINS 

SOBRINHO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, manejado 

pela promovida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., alegando a existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO, visto que não 

foram devidamente analisados os argumentos narrados na contestação, 

sendo que ocorreu a suspensão de energia somente por um dia e não foi 

por culpa da ré, não podendo ser condenada. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, inversamente do alegado pela reclamada, a 

sentença analisou detidamente os seus argumentos narrados em sede de 

contestação, inclusive, no próprio embargos foram destacados os termos 

utilizados na decisão, sendo certo que suas alegações não foram 

acolhidas. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Autos nº 1001109-76.2019.8.11.0004 Promovente: JOSE FERREIRA 

DUARTE FILHO Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM EFEITOS INFRINGENTES, manejado 

pela promovida ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A., alegando a existência de OMISSÃO e CONTRADIÇÃO, visto que não 

foram devidamente analisados os argumentos narrados na contestação, 

sendo que ocorreu a suspensão de energia somente por um dia e não foi 
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por culpa da ré, não podendo ser condenada. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, inversamente do alegado pela reclamada, a 

sentença analisou detidamente os seus argumentos narrados em sede de 

contestação, inclusive, no próprio embargos foram destacados os termos 

utilizados na decisão, sendo certo que suas alegações não foram 

acolhidas. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.
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Magistrado(s):
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Autos nº 1000056-60.2019.8.11.0004 Promovente: JONIVON RIBEIRO DOS 

SANTOS Promovido: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos, etc. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pelo reclamante JONIVON RIBEIRO DOS SANTOS alegando existência de 

OMISSÃO na sentença proferida sob os seguintes argumentos: a) Que 

não foi oportunizado a realização da audiência de instrução, ocorrendo 

cerceamento de defesa. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, forçoso 

reafirmar, como já proferido em sentença, que o juiz não está obrigado à 

responder todas as alegações das partes, devendo se ater ao motivo 

suficiente para fundamentar a decisão, bem como foi afirmado que o 

processo estava apto para julgamento antecipado da lide. Isso porque, a 

parte autora em nenhum momento relacionou as provas que pretenderia 

produzir através da audiência de instrução, não sendo verificado pelos 

elementos constantes no processo, nenhum ponto controvertido. Com 

efeito, os argumentos transcritos na sentença foram devidamente 

fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001108-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SERGIO BATISTA CORREA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001108-91.2019.8.11.0004 Promovente: JOÃO SERGIO 

BATISTA CORREA Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM 

EFEITOS INFRINGENTES, manejado pela promovida ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando a existência de 

OMISSÃO e CONTRADIÇÃO, visto que não foram devidamente analisados 

os argumentos narrados na contestação, sendo que ocorreu a suspensão 

de energia somente por um dia e não foi por culpa da ré, não podendo ser 

condenada. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, entendo 

que as razões expostas nos embargos de declaração não encontram 

guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos embargos de 

declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui generis 

permissiva pela sistemática processual para complemento-retificador do 

decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento 

adjetivo civil: Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão 

judicial para: I– esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir 

omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de 

ofício ou a requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado 

Professor Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de 

declaração mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos 

embargos supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à 

decisão embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório 

será expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, 

a substância do julgado será mantida, visto que os embargos de 

declaração não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, 

será inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente 

quando se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 
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processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, inversamente do alegado pela reclamada, a 

sentença analisou detidamente os seus argumentos narrados em sede de 

contestação, inclusive, no próprio embargos foram destacados os termos 

utilizados na decisão, sendo certo que suas alegações não foram 

acolhidas. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001058-65.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO MOREIRA LUZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANA CARLA DE OLIVEIRA OAB - MT16659/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001058-65.2019.8.11.0004 Promovente: DIVINO MOREIRA LUZ 

Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A. Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO, manejado pela promovida ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A., alegando a existência de OMISSÃO, 

visto que não foram devidamente analisados os argumentos narrados na 

contestação, sendo que ocorreu a suspensão de energia somente por um 

dia e não foi por culpa da ré, não podendo ser condenada. Em análise às 

circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões expostas 

nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante a 

contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, inversamente do alegado pela reclamada, a 

sentença analisou detidamente os seus argumentos narrados em sede de 

contestação, inclusive, no próprio embargos foram destacados os termos 

utilizados na decisão, sendo certo que suas alegações não foram 

acolhidas. Com efeito, os argumentos transcritos na sentença foram 

devidamente fundamentados, embasados nos motivos suficientes no livre 

convencimento do Juízo, de modo que buscando alteração do mérito da 

decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos de 

declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001900-79.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

DONATI MARIA DOMINGUES (REQUERENTE)

SIMONE WAIDA PEREIRA TEODORO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001900-79.2018.8.11.0004 Promovente(s): SIMONE WAIDA 

PEREIRA TEODORO; DONATI MARIA DOMINGUES Promovido(s): JOSE 

ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA; PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, manejado 

pelo promovido PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando a existência de CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e ERRO 

MATERIAL, sob seguintes argumentos: a) Não foi apresentado no 

processo o título executivo, o que gera a extinção sem julgamento de 

mérito; b) Não cabe solidariedade entre os reclamados, visto que a ré é 

ilegítima; e c) Aduzindo que não restou comprovado os danos morais, 

sendo a condenação indevida. Em análise às circunstâncias e elementos 

dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos de declaração 

não encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, 

verifica-se que o embargante não conseguiu definir o motivo para 

ingressar com o presente embargos, pois, apesar de alegar que na 

sentença existiu contradição, omissão e erro material, observa-se pelos 

seus argumentos que, na verdade, existe insatisfação com o mérito da 

decisão, sendo que os pontos B e C de suas alegações foram 

devidamente analisados em sentença, e é certo que quanto a sua 

alegação de que não foi apresentado o título executivo é apenas de 

caráter protelatório, pois é de conhecimento do embargante que o 

processo se refere a AÇÃO DE COBRANÇA e não ação de execução, 

dispensando portanto, a apresentação do título executivo. Com efeito, os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 
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erro material da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001769-07.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ TADEU JOAQUIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001769-07.2018.8.11.0004 Promovente: LUIZ TADEU JOAQUIM 

Promovido(s): JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA; PARTIDO 

PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 1 . 

RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovido PARTIDO PROGRESSISTA - PP 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e ERRO MATERIAL, sob seguintes argumentos: 

a) Não foi apresentado no processo o título executivo, o que gera a 

extinção sem julgamento de mérito; b) Não cabe solidariedade entre os 

reclamados, visto que a ré é ilegítima; e c) Aduzindo que não restou 

comprovado os danos morais, sendo a condenação indevida. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, verifica-se que o embargante não conseguiu 

definir o motivo para ingressar com o presente embargos, pois, apesar de 

alegar que na sentença existiu contradição, omissão e erro material, 

observa-se pelos seus argumentos que, na verdade, existe insatisfação 

com o mérito da decisão, sendo que os pontos B e C de suas alegações 

foram devidamente analisados em sentença, e é certo que quanto a sua 

alegação de que não foi apresentado o título executivo é apenas de 

caráter protelatório, pois é de conhecimento do embargante que o 

processo se refere a AÇÃO DE COBRANÇA e não ação de execução, 

dispensando portanto, a apresentação do título executivo. Com efeito, os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 

erro material da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001749-16.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GERANTINA FRANCISCA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001749-16.2018.8.11.0004 Promovente: GERANTINA 

FRANCISCA DE SOUSA Promovido(s): JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA 

SILVA; PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovido PARTIDO PROGRESSISTA - PP 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e ERRO MATERIAL, sob seguintes argumentos: 

a) Não foi apresentado no processo o título executivo, o que gera a 

extinção sem julgamento de mérito; b) Não cabe solidariedade entre os 

reclamados, visto que a ré é ilegítima; e c) Aduzindo que não restou 

comprovado os danos morais, sendo a condenação indevida. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, verifica-se que o embargante não conseguiu 

definir o motivo para ingressar com o presente embargos, pois, apesar de 

alegar que na sentença existiu contradição, omissão e erro material, 

observa-se pelos seus argumentos que, na verdade, existe insatisfação 

com o mérito da decisão, sendo que os pontos B e C de suas alegações 

foram devidamente analisados em sentença, e é certo que quanto a sua 

alegação de que não foi apresentado o título executivo é apenas de 

caráter protelatório, pois é de conhecimento do embargante que o 

processo se refere a AÇÃO DE COBRANÇA e não ação de execução, 

dispensando portanto, a apresentação do título executivo. Com efeito, os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 

erro material da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 
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Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001780-36.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

NEUZERI RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001780-36.2018.8.11.0004 Promovente(s): NEUZERI 

RODRIGUES DA SILVA Promovido(s): JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA 

SILVA; PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, 

da Lei 9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovido PARTIDO PROGRESSISTA - PP 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e ERRO MATERIAL, sob seguintes argumentos: 

a) Não foi apresentado no processo o título executivo, o que gera a 

extinção sem julgamento de mérito; b) Não cabe solidariedade entre os 

reclamados, visto que a ré é ilegítima; e c) Aduzindo que não restou 

comprovado os danos morais, sendo a condenação indevida. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, verifica-se que o embargante não conseguiu 

definir o motivo para ingressar com o presente embargos, pois, apesar de 

alegar que na sentença existiu contradição, omissão e erro material, 

observa-se pelos seus argumentos que, na verdade, existe insatisfação 

com o mérito da decisão, sendo que os pontos B e C de suas alegações 

foram devidamente analisados em sentença, e é certo que quanto a sua 

alegação de que não foi apresentado o título executivo é apenas de 

caráter protelatório, pois é de conhecimento do embargante que o 

processo se refere a AÇÃO DE COBRANÇA e não ação de execução, 

dispensando portanto, a apresentação do título executivo. Com efeito, os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 

erro material da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 

decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001750-98.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

GISLANE GOMES JOAQUIM SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZADORA LOPES NOGUEIRA REIS OAB - MT0021035A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO 

(REQUERIDO)

JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TULIANE PATRICE FRANCHI BARROS OAB - MT14517-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos nº 1001750-98.2018.8.11.0004 Promovente(s): GISLANE GOMES 

JOAQUIM SILVA Promovido(s): JOSE ARIMATEIA FERNANDES DA SILVA; 

PARTIDO PROGRESSISTA - PP DO ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

etc. 1 . RELATÓRIO. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/99. 2. FUNDAMENTAÇÃO Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, manejado pelo promovido PARTIDO PROGRESSISTA - PP 

DO ESTADO DE MATO GROSSO, alegando a existência de 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e ERRO MATERIAL, sob seguintes argumentos: 

a) Não foi apresentado no processo o título executivo, o que gera a 

extinção sem julgamento de mérito; b) Não cabe solidariedade entre os 

reclamados, visto que a ré é ilegítima; e c) Aduzindo que não restou 

comprovado os danos morais, sendo a condenação indevida. Em análise 

às circunstâncias e elementos dos autos, entendo que as razões 

expostas nos embargos de declaração não encontram guarida. No tocante 

a contradição aventada em sede aos embargos de declaração, cabe 

elucidar que por ser matéria recursal sui generis permissiva pela 

sistemática processual para complemento-retificador do decisum do 

pretor, a propósito, assim dispõe o art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: 

Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: I– 

esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II– suprir omissão de 

ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a 

requerimento; III – corrigir erro material. O eminente e renomado Professor 

Humberto Theodoro Júnior preleciona acerca dos embargos de declaração 

mencionando que: Se o caso é omissão, o julgamento dos embargos 

supri-la-á, decidindo a questão que, por lapso, escapou à decisão 

embargada. No caso de obscuridade ou contradição, o decisório será 

expungido, eliminando-se o defeito nele detectado. Em qualquer caso, a 

substância do julgado será mantida, visto que os embargos de declaração 

não visam à reforma do acórdão, ou da sentença. No entanto, será 

inevitável alguma alteração no conteúdo do julgado, principalmente quando 

se tiver de eliminar omissão ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, 

Humberto. Curso de direito processual civil - Teoria geral do direito 

processual civil e processo de conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de 

Janeiro, 2006.) No caso, verifica-se que o embargante não conseguiu 

definir o motivo para ingressar com o presente embargos, pois, apesar de 

alegar que na sentença existiu contradição, omissão e erro material, 

observa-se pelos seus argumentos que, na verdade, existe insatisfação 

com o mérito da decisão, sendo que os pontos B e C de suas alegações 

foram devidamente analisados em sentença, e é certo que quanto a sua 

alegação de que não foi apresentado o título executivo é apenas de 

caráter protelatório, pois é de conhecimento do embargante que o 

processo se refere a AÇÃO DE COBRANÇA e não ação de execução, 

dispensando portanto, a apresentação do título executivo. Com efeito, os 

argumentos transcritos na sentença foram devidamente fundamentados, 

embasados nos motivos suficientes no livre convencimento do Juízo, de 

modo que buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o 

recurso inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, 

SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a 

sentença proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão, contradição ou 

erro material da decisão embargada. Submeto a presente decisum à 

homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. 

Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos 

Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a 
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decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus 

jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-91.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMIRAMY BUENO DE CASTRO OAB - MT5880-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1001787-91.2019.8.11.0004 Promovente: SIMIRAMY BUENO DE 

CASTRO Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando da validade das telas sistêmicas que 

não foram aceitas e ainda que os pedidos de danos morais não foram 

comprovados, merecendo a improcedência. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. No tocante a contradição aventada 

em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, as telas 

sistêmicas foram analisadas e não consideradas aptas para se valer 

como provas por não ter mínimo de indícios suficientes que comprovem a 

contratação, e quanto aos danos morais concedidos à parte autora foram 

devidamente fundamentados, inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002218-62.2018.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA FABIANA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZINETE COSTA DE ALMEIDA OAB - MT21291-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002218-62.2018.8.11.0004 Promovente: JOSELIA FABIANA DE 

SOUSA Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamante JOSELIA 

FABIANA DE SOUSA, alegando existência de CONTRADIÇÃO, OMISSÃO e 

OBSCURIDADE na sentença proferida sob argumento que é indevido a 

aplicação da litigância de má-fé, visto que a autora não nega a existência 

do contrato, mas sim serviço inadequado, tendo seu nome negativado 

indevidamente. Em análise às circunstâncias e elementos dos autos, 

entendo que as razões expostas nos embargos de declaração não 

encontram guarida. No tocante a contradição aventada em sede aos 

embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria recursal sui 

gener i s  pe rm iss i va  pe la  s i s temát i ca  p rocessua l  pa ra 

complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, a 

sentença discutida foi clara ao mencionar que a autora não comprovou o 

cancelamento, e assim, restou demonstrado que a negativação foi legitima, 

sendo devido o reconhecimento da litigância de má-fé em razão da 

promovente alterar a verdade dos fatos buscando indenização que sabe 

ser indevida. Além disso, todos os argumentos foram devidamente 

fundamentados, com entendimento jurisprudencial, somados à livre 

apreciação e convencimento desde juízo amparado na legislação vigente, 

tudo conforme sentença proferida. Com efeito, buscando alteração do 

mérito da decisão, a via adequada é o recurso inominado e não embargos 

de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o NÃO-CONHECIMENTO dos 

embargos em apreço, mantendo a sentença proferida, por não vislumbrar 

nenhuma omissão ou contradição da decisão embargada. Submeto a 

presente decisum à homologação do Juiz de Direito, nos termos do artigo 

40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. (assinado digitalmente) Laura 

Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com fulcro no artigo 40 da Lei 

9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) juiz (a) leigo (a), para que 

faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002426-12.2019.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

EDER FERREIRA SANCHES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO LUIS COSTA SAGGIN OAB - MT5734-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):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Autos n.º 1002426-12.2019.8.11.0004 Promovente: EDER FERREIRA 

SANCHES Promovido: TELEFÔNICA BRASIL S.A Vistos, etc. Relatório 

dispensado, nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/99. Trata-se de 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, oferecido pela reclamada TELEFÔNICA 

BRASIL S/A, alegando existência de OMISSÃO/ OBSCURIDADE na 

sentença proferida argumentando da validade das telas sistêmicas que 

não foram aceitas e ainda que os pedidos de danos morais não foram 

comprovados, merecendo a improcedência. Em análise às circunstâncias 

e elementos dos autos, entendo que as razões expostas nos embargos 

de declaração não encontram guarida. No tocante a contradição aventada 

em sede aos embargos de declaração, cabe elucidar que por ser matéria 

recursal sui generis permissiva pela sistemática processual para 
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complemento-retificador do decisum do pretor, a propósito, assim dispõe o 

art. 1.022, do instrumento adjetivo civil: Cabem embargos de declaração 

contra qualquer decisão judicial para: I– esclarecer obscuridade ou 

eliminar contradição; II– suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual 

devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento; III – corrigir erro 

material. O eminente e renomado Professor Humberto Theodoro Júnior 

preleciona acerca dos embargos de declaração mencionando que: Se o 

caso é omissão, o julgamento dos embargos supri-la-á, decidindo a 

questão que, por lapso, escapou à decisão embargada. No caso de 

obscuridade ou contradição, o decisório será expungido, eliminando-se o 

defeito nele detectado. Em qualquer caso, a substância do julgado será 

mantida, visto que os embargos de declaração não visam à reforma do 

acórdão, ou da sentença. No entanto, será inevitável alguma alteração no 

conteúdo do julgado, principalmente quando se tiver de eliminar omissão 

ou contradição. (THEODORO JÚNIOR, Humberto. Curso de direito 

processual civil - Teoria geral do direito processual civil e processo de 

conhecimento. 44ª ed. Forense: Rio de Janeiro, 2006.) No caso, as telas 

sistêmicas foram analisadas e não consideradas aptas para se valer 

como provas por não ter mínimo de indícios suficientes que comprovem a 

contratação, e quanto aos danos morais concedidos à parte autora foram 

devidamente fundamentados, inclusive, com entendimento jurisprudencial, 

somados à livre apreciação e convencimento desde juízo amparado na 

legislação vigente, tudo conforme sentença proferida. Com efeito, 

buscando alteração do mérito da decisão, a via adequada é o recurso 

inominado e não embargos de declaração. Diante do exposto, SUGIRO o 

NÃO-CONHECIMENTO dos embargos em apreço, mantendo a sentença 

proferida, por não vislumbrar nenhuma omissão ou contradição da decisão 

embargada. Submeto a presente decisum à homologação do Juiz de 

Direito, nos termos do artigo 40 da Lei 9.099/95. Barra do Garças/MT. 

(assinado digitalmente) Laura Ávila Vasconcelos Juíza Leiga Vistos. Com 

fulcro no artigo 40 da Lei 9099/95, homologo a decisão lançada pelo (a) 

juiz (a) leigo (a), para que faça surtir seus jurídicos e legais efeitos. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000765-61.2020.8.11.0004

Parte(s) Polo Ativo:

ESTETICA PREMIUM CENTER EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BORGES LEAO JUNIOR OAB - MT0019113A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco Safra S-A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FERNANDO DA FONSECA MELO

 

Perscrutando o processo em testilha e por meio de uma simples análise do 

valor que encontra-se “parado” em sua conta digital de R$33.000 (trinta e 

três mil reais) e do montante pleiteado a título de indenização por danos 

morais de R$39.000,00 (trinta e nove mil reais), resta flagrante que a soma 

(R$72.000,00) deles não corresponde ao valor atribuído à causa. Por tais 

razões, com esteio na inteligência do artigo 292, §3º do CPC, CORRIJO DE 

OFÍCIO O REFERIDO VALOR, ajustando-o para a cifra supramencionada, 

desnudando, por consectário, o real conteúdo econômico discutido pela 

parte requerente (R$72.000,00), montante que se revela incompatível com 

o teto, previsto no art. 3o, inciso I, da Lei nº 9.099/95. Por força desta 

correção e restando patente que o valor ultrapassa o limite de 40 

(quarenta) salários mínimos, a consequência inafastável é a EXTINÇÃO 

DO FEITO SEM A APRECIAÇÃO DO SEU MÉRITO, o que efetivamente faço 

alicerçado na inteligência do artigo 51, II da Lei nº 9.099/95. No que 

concerne ao pedido de gratuidade da justiça, verifico que a parte autora 

nem sequer juntou aos autos documentos aptos a demonstrar sua 

hipossuficiência, motivo pelo qual, por força do artigo 99, §2º, do CPC, 

INDEFIRO as benesses da justiça gratuita. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se mediante as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Fernando da Fonsêca Melo Juiz Titular

Comarca de Cáceres

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001264-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. C. D. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA OAB - MT9957/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1001264-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO DE SA PEREIRA 

REQUERIDO: TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA Sentença 

Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

realizado pelas partes no Id. 25636580 e Id. 28993867. 2. O Ministério 

Público manifestou favoravelmente pela homologação do acordo (Id. 

30927398). É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. 

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes 

no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para 

que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas 

partes, HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Custas e honorários conforme consta no acordo. 7. Para 

efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a diligente 

gestora as comunicações e diligências para materialização das cláusulas 

e termos da autocomposição homologada. 8. ARQUIVE-SE com as baixas 

de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001264-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. S. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL BRETAS FERNANDES OAB - MT24180/O (ADVOGADO(A))

José Renato de Oliveira Silva OAB - MT6557/O-A (ADVOGADO(A))

SUELLEYN DE OLIVEIRA PAINS OAB - MT15753/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

T. P. C. D. S. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA OAB - MT9957/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIO PALMA DIAS OAB - MT0003523S-A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1001264-73.2019.8.11.0006. REQUERENTE: FABIO DE SA PEREIRA 

REQUERIDO: TAIS PERES CHAGAS DE SA PEREIRA Sentença 

Homologatória Vistos. 1. Trata-se de pedido de homologação de acordo 

realizado pelas partes no Id. 25636580 e Id. 28993867. 2. O Ministério 

Público manifestou favoravelmente pela homologação do acordo (Id. 

30927398). É o sucinto relato do necessário. Fundamento e Decido. 3. 

Toda e qualquer ação necessita de prévio litígio, i.e., da pretensão 

resistida. Acordando as partes sobre o direito vergastado, não mais 

interessa ao Poder Judiciário persistir na demanda, eis que a pacificação 

focal já foi alcançada, sendo por isso que o poder Jurisdicional reveste-se 

da secundariedade. 4. Ex vi, da autocomposição celebrada pelas partes 

no bojo dos autos, bem como para fins do artigo 515, III, do CPC/2015, e 

atendendo-se ainda ao disposto no inciso III do art. 487 do CPC/2015, para 
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que produza os devidos efeitos legais o acordo judicial celebrado pelas 

partes, HOMOLOGO o acordo, e, por conseqüência, tendo a transação 

efeito de sentença entre as partes, JULGO EXTINTO o presente feito. 5. 

Eventual descumprimento do acordo ensejará pedido de execução nestes 

mesmos autos ou em processo autônomo, bem como acarretará a 

inscrição no banco de dados dos serviços de proteção ao crédito, se 

necessário. 6. Custas e honorários conforme consta no acordo. 7. Para 

efetivação deste comando judicial, se necessário, promova a diligente 

gestora as comunicações e diligências para materialização das cláusulas 

e termos da autocomposição homologada. 8. ARQUIVE-SE com as baixas 

de estilo. 9. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006112-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SALIS GONCALVES NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO SORTICA DE LIMA OAB - MT7485-O (ADVOGADO(A))

HENRIQUE PESTANA DE SOUSA OAB - MT0021170A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (INTERESSADO)

Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1006112-40.2018.8.11.0006. REQUERENTE: SALIS GONCALVES NETO 

Vistos. 1. SALIS GONÇALVES NETO, CREUZA GONÇALVES LEITE, 

NEUSA GONÇALVES DA GAMA, EDITE DA CONCEIÇÃO GONÇALVES 

NETO e LEONINA GONÇALVES DA GAMA, qualificados nos autos, 

requereram o levantamento do saldo existente junto a Receita Federal 

oriundo da restituição de imposto de renda, em nome de sua genitora 

BRÍGIDA MENDES GONÇALVES NETO, falecido em 27/08/2017. 2. O 

pedido se fez acompanhar dos documentos acostados junto à inicial. 3. O 

Ministério Público Estadual opinou pelo deferimento do pleito. (Id. 

18728048). 4. Fundamento e DECIDO. 5. Trata-se de pedido de jurisdição 

voluntária consistente em autorização para sacar o saldo existente na 

conta do de cujus junto a Receita Federal. 6. Observo que os autos estão 

instruídos com todos os documentos necessários para a análise do pleito. 

7. Logo, sendo este um procedimento de jurisdição voluntária (artigo 719 e 

seguintes do CPC/2015), onde não há partes, mas apenas interessados, 

faz-se desnecessária qualquer dilação probatória. 8. A certidão de óbito 

comprova o falecimento da Sra. Brigida Mendes Gonçalves Neto. 9. 

Impende assinalar que o valor é de pouca monta. Ademais, os saldos de 

contas bancárias e de cadernetas de poupança, assim como, os fundos 

de investimento de reduzido valor, dispensam a abertura de inventário ou 

de arrolamento, à luz do artigo 666 do Novo Código de Processo Civil, que 

faz expressa alusão à Lei nº 6.858, de 24/11/1980. 10. Assim, a Lei 

6.858/80, regulamentada pelo Decreto 85.845/81, é perfeitamente 

adequada à espécie, posto que permite o pagamento aos dependentes ou 

sucessores, de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, 

evitando-se, dessa forma, excessivas demoras com inventário e 

arrolamento. DISPOSITIVO. 11. Pelo exposto, considerando a 

documentação apresentada, e com fundamento no art. 1º, V, do Decreto 

Lei 85.845/81 e nos termos do art. 587, inciso I, do CPC/2015, julgo 

procedente o pedido e DEFIRO o levantamento dos valores a título de 

restituição imposto de renda a receber junto à Receita Federal, referentes 

ao saldo deixado pela de cujus Brigida Mendes Gonçalves Neto, genitora 

dos requerentes. 12. INCLUAM-SE os demais herdeiros no polo ativo da 

demanda. 13. Dispenso a parte requerente de comprovação dos gastos 

por ser o montante de valor pequeno. 14. Sem custas. 15. Certificado o 

trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações e baixas ínsitas na 

CNGC. 16. Publique-se. Intime-se. 17. CUMPRA-SE, providenciando e 

expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1006687-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

AYKO KIHARA SATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHEL YOSHIKAZU SATO OAB - MT23944/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

PIERRO DE FARIA MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C Á C E R E S  -  F A M I L I A  E  S U C E S S Õ E S  P r o c e s s o : 

1006687-48.2018.8.11.0006. REQUERENTE: AYKO KIHARA SATO 

Sentença – Alvará Judicial Vistos. 1. AYKO KIHARA SATO, qualificada 

nos autos, requer o levantamento do saldo existente junto a Caixa 

Econômica Federal e ao INSS, em nome de seu marido KAZUYOSHI SATO, 

falecido em 02/11/2018. 2. O pedido se fez acompanhar dos documentos 

acostados junto à inicial. 3. O Ministério Público Estadual opinou pelo 

deferimento do pleito. (Id. 24158521). 4. Fundamento e DECIDO. 5. Trata-se 

de pedido de jurisdição voluntária consistente em autorização para sacar 

o saldo existente na conta do de cujus junto ao INSS e à Caixa Econômica 

Federal. 6. Observo que os autos estão instruídos com todos os 

documentos necessários para a análise do pleito. 7. Logo, sendo este um 

procedimento de jurisdição voluntária (artigo 719 e seguintes do 

CPC/2015), onde não há partes, mas apenas interessados, faz-se 

desnecessária qualquer dilação probatória. 8. A certidão de óbito 

comprova o falecimento do Sr. Kazuyoshi Sato. 9. Impende assinalar que o 

valor é de pouca monta. Ademais, os saldos de contas bancárias e de 

cadernetas de poupança, assim como, os fundos de investimento de 

reduzido valor, dispensam a abertura de inventário ou de arrolamento, à 

luz do artigo 666 do Novo Código de Processo Civil, que faz expressa 

alusão à Lei nº 6.858, de 24/11/1980. 10. Assim, a Lei 6.858/80, 

regulamentada pelo Decreto 85.845/81, é perfeitamente adequada à 

espécie, posto que permite o pagamento aos dependentes ou sucessores, 

de valores não recebidos em vida pelos respectivos titulares, evitando-se, 

dessa forma, excessivas demoras com inventário e arrolamento. 

DISPOSITIVO. 11. Pelo exposto, considerando a documentação 

apresentada, e com fundamento no art. 1º, V, do Decreto Lei 85.845/81 e 

nos termos do art. 587, inciso I, do CPC/2015, julgo procedente o pedido e 

DEFIRO o levantamento dos valores existentes na Caixa Econômica 

Federal e no INSS, referentes ao saldo deixado pelo de cujus Kazuyoshi 

Sato, esposo da requerente. 12. Dispenso a parte requerente de 

comprovação dos gastos por ser o montante de valor pequeno. 13. Sem 

custas. 14. Certificado o trânsito em julgado, ARQUIVE com as anotações 

e baixas ínsitas na CNGC. 15. Publique-se. Intime-se. 16. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. PIERRO DE FARIA MENDES Juiz 

de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000411-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KIRTON BANK S/A BANCO MULTIPLO (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:

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS FILHO (EXECUTADO)

SEBASTIAO SILVESTRE DOS REIS (EXECUTADO)

 

Ato Ordinatório Nos termos do art. 203 § 4.º, CPC , Intimo a parte 

Exequente, por meio de seu advogado, legalmente constituído, para que, 

no prazo de 05 (cinco) dias, manifestar se acerca do auto de avaliação do 

imóvel penhorado (ID n. 2171361). Eliana de Fátima Segatto Mendes. 

Técnica Judiciária

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002439-05.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEIA BATISTA PEREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (ADVOGADO(A))
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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 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO MANIFESTAR SOBRE DOCUMENTOS Impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar Vossa Excelência, na qualidade de 

Representante da Parte Autora, com o fito de que, no prazo de 15 dias, 

manifeste-se no feito acerca da Petição (ID 31425636), promovendo o 

andamento do feito, pleiteando o que entender de direito. Cáceres, 28 de 

abril de 2020. MARCOS JOSE COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002372-74.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE APARECIDA MORAES MAGALHAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Certidão ato Ordinatório (Diligência Negativa) 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 promover a 

intimação da parte autora, na pessoa do causídico, para, no prazo de 05 

(cinco) dias, propulsar o feito em testilha notadamente em relação a 

certidão negativa acostada aos autos (ID.Num. 29031941), mais 

precisamente para indicar o endereço atualizado de sua constituinte, ou, 

alternativamente, informar se a mesma comparecerá independente de 

intimação para audiência concentrada designada para o dia 07 de agosto 

de 2020 às 08h00min, que será realizada no Fórum da Comarca de 

Cáceres/MT, no Centro Judiciário de Solução de Conflitos - Cejusc. 

Cáceres/MT, 28 de abril de 2020 Joel Soares Viana Junior Analista 

Judiciário

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1003420-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STATUS BIKE INDUSTRIA E COMERCIO DE BICICLETAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO FERNANDO HESS DE SOUZA OAB - SC4586 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEI FRANCISCO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. Cáceres, 28 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: 1007316-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOYNERSON PEREIRA ROSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIONELY ARAUJO VIEGAS OAB - MT0002684A (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 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar a parte autora para, querendo, impugnar 

a contestação e documentos, no prazo de 15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 

28 de abril de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Intimação 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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES INTIMAÇÃO DEPÓSITO DE VALORES - DILIGÊNCIA Impulsiono 

os autos para intimar a parte autora, na pessoa de seu Advogado, com o 

intuito de que, no prazo de 5 dias, efetue o pagamento da diligência do 

Oficial de Justiça, visando o cumprimento do Mandado a ser 

oportunamente expedido. Deverá o nobre causídico acessar o site do 

TJMT (www.tjmt.jus.br), clicar nos ícones “Serviços - Guias – Diligência – 

Emissão de Guia de Diligência”. Ao final, após efetuar o pagamento da 

aludida “Guia de Diligência", o patrono deverá acostar aos autos o 

respectivo comprovante. . Cáceres, 28 de abril de 2020. MARCOS JOSE 

COSME DA SILVA Técnico(a) Judiciário(a)

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003939-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES Nos termos do art. 203, §4° do Código de Processo Civil c.c com 

artigo 482, VI e 701, inc. XVII todos da C.N.G.C, impulsiono os autos para 

efetuar a intimação da parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, em 

face da certidão lavrada (id.Num. 31580213) propulsar o feito e requerer o 

que entender de direito. Cáceres/MT, 28 de abril de 2020 JOEL SOARES 

VIANA JUNIOR Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005782-09.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANNE LEE AMORIM CARRIJO (AUTOR(A))

ZILEYR AMORIM CARRIJO (AUTOR(A))

VALDEIR AMORIM CARRIJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIELLE DOS SANTOS BACHEGA OAB - MT15192-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO DE DIAGNOSTICO POR IMAGEM S. S. LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEX SANDRO SARMENTO FERREIRA OAB - MT6551-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 da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de intimar os autores para, querendo, impugnar a 

contestação e documentos, id. Num. 29465385 e seguintes, no prazo de 

15 (quinze) dias. Cáceres/MT, 28 de abril de 2020. JOEL SOARES VIANA 

JUNIOR Analista Judiciário

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000635-36.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. S. A. (EXEQUENTE)

ROSELY ROSA DA SILVA AGUIAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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SERGIO ANTONIO ROSA OAB - MT0004153A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FAGNER DA SILVA BOTOF OAB - MT12903-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 

artigo 482, VI da CNGC e 701, inc. XVII da r. consolidação, impulsiono os 

autos com a finalidade de promover a intimação da parte 

requerida/executada para pagamento da dívida, no prazo de 15 dias, sob 

pena de acréscimo de 10% de honorários e 10% de multa conforme 

disposto no art. 523, §1°e 2º do Código de Processo Civil. Cáceres/MT, 28 

de abril de 2020. JOEL SOARES VIANA JUNIOR Analista Judiciário

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003251-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUIZA VILA RAMOS DE FARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA Certidão de Intempestividade Recursal 

Processo: 1003251-18.2017.8.11.0006; Valor causa: R$ 62.656,09; Tipo: 

Cível; Espécie: PETIÇÃO CÍVEL (241)/[Obrigação de Fazer / Não Fazer]; 

Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora do 

expediente: Sim/Não. Certifico que o Recurso de Apelação foi interposto 

intempestivamente, considerando que a ciência da sentença ocorreu em 

01/08/2019, às 23:59:59 horas, tendo sido 12/09/2019 o último dia para 

recorrer daquela. Inobstante tal fato, considerando que eventual juízo de 

admissibilidade será realizado pela segunda instância, amparada pelo art. 

152, inciso VI, do CPC/15, INTIMO a Parte Requerente, via DJE/MT, para 

que, no prazo de 15 dias, querendo o contrarrazoe. Cáceres/MT, 28 de 

abril de 2020 JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003268-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GERIVALDO SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Outros Interessados:

JOSE DARCIO DE ANDRADE RUDNER (PERITO / INTÉRPRETE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1003268-88.2016.8.11.0006 Valor da causa: R$ 16.493,70 ESPÉCIE: 

[Auxílio-Doença Acidentário]->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO 

ATIVO: Nome: GERIVALDO SILVA Endereço: Avenida Pedro Henry, 6308, 

Jardim das Oliveiras, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: Rua 

Vereador Enedido Sebastião Martins, Centro, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 Amparada pelo art. 152, inciso VI, do CPC/15, antes de dar 

cumprimento ao despacho contido no id 27277242, INTIMO o Requerente a 

fim de que se manifeste acerca dos documentos acostados pelo 

Requerido nos eventos de ns. 28705947 e 28705948, e, no prazo de 15 

dias, pleiteie o que entender pertinente. Cáceres/MT, 28 de abril de 2020. 

JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pela Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006570-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO ALFREDO GARCIA DALBEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1006570-57.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 140.268,01 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Material, Indenização por Dano Moral]

->PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) POLO ATIVO: Nome: CASSIANO 

ALFREDO GARCIA DALBEM Endereço: Rua Marechal Deodoro, 745, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 POLO PASSIVO: Nome: MUNICIPIO DE 

CACERES Endereço: desconhecido Pelo presente, cumprindo a 

determinação que a seguir transcrevo e lhe dou ciência, INTIMO o 

Requerente a fim de que, no prazo de 15 dias: 1) comprove o recolhimento 

INTEGRAL das custas e taxas judiciais, considerando que juntou o 

pagamento no valor de R$1.000,00 e não o valor de R$ 2.800,00 (dois mil e 

oitocentos reais) que haviam sido arbitrados no evento de n. 16832291; 2) 

acoste o comprovante do pagamento da diligência do Oficial de Justiça 

referente à consequente intimação do médico-perito para que apresente a 

proposta dos respectivos honorários periciais; 3) apresentar quesitos e 

indicar assistente técnico, nos termos do art. 465 § 1.º do CPC/15. 

DECISÃO: "Vistos, etc.Com base no art. 357 CPC, passo a sanear o 

feito.Em primeiro, há nítido interesse de agir da parte autora, uma vez que 

a requerida contestou a ação, devendo ser o processo remetido à fase 

instrutória.No mais, não havendo outras preliminares, declaro saneado o 

feito e encaminho à fase instrutória.Fixo como pontos controvertidos, a 

responsabilidade civil do requerido e o prejuízo sofrido.Referente ao ônus 

da prova, compete à parte autora fazer prova dos fatos constitutivos de 

seu direito e ao réu dos impeditivos, modificativos e extintivos.Quanto às 

provas, defiro a prova testemunhal, documental e pericial. Quanto ao 

depoimento pessoal, é caso de indeferimento, posto que deve ser pedida 

apenas pela parte contrária.Isso posto, e por tudo mais que dos autos 

consta, decido:(a) Declarar saneado o feito e remeter à fase instrutória;(b) 

Para tanto, defiro, desde já, no processo a prova pericial a ser realizada a 

ser realizada por um dos peritos habilitados na Secretaria do Juízo, 

devendo-se assinar o termo de compromisso;(c) Intime-se o perito para 

apresentar os respectivos honorários, devendo-se a seguir intimar o autor 

para manifestar, no prazo de 05 (cinco) dias úteis;(d) Intimem-se as partes 

para apresentar quesitos e indicar assistente técnico no prazo de 15 

(quinze) dias úteis, nos termos do art. 465 § 1.º do CPC/15;(e) Intime-se o 
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Sr. Perito para designar a data e hora para realização da perícia, 

atentando-se para que a data seja marcada com prazo mínimo de 30 

(trinta) dias e apresentar o laudo pericial em igual prazo, nos termos do 

art. 465, caput, CPC/2015;(f) Com o laudo, intimem-se as partes para se 

manifestarem, no prazo de 10 (dez) dias, sucessivamente;(g) Em havendo 

solicitação de esclarecimentos pelas partes, intime-se o expert para 

manifestar-se, no prazo de 10 (dez) dias;(h) Com a realização da perícia 

voltem-me os autos conclusos para deliberações;(i) Às providências. 

Cumpra-se. Joseane Carla R. Viana Quinto. Juíza de Direito." Cáceres/MT , 

28 de abril de 2020. JULIENNE DE MELO KILL AGUIRRE Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000119-45.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NIVALDO ANTONIASSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA CLARA DIAS NANI OAB - MT23633/O (ADVOGADO(A))

PAULO HENRIQUE PROCOPIO MOREIRA OAB - MT24200/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ASSOCIACAO CONGREGACAO DESANTA CATARINA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA CERTIFICO que a contestação 

apresentada pelo requerido ESTADO DE MATO GROSSO (id. 30725692) 

foi protocolizada dentro do prazo legal, portanto tempestivamente. 

CERTIFICO mais que, amparada pelos arts. 152, inciso VI e 203, § 4º, do 

CPC, IMPULSIONO o presente feito, a fim de intimar a parte autora, na 

pessoa de seu procurador, para apresentar, querendo, impugnação à 

contestação, no prazo legal, bem ainda, para ciência e manifestação 

acerca da certidão da oficiala de justiça (id. 29557890). Cáceres – MT, 28 

de abril de 2020. Tatiana Rodrigues Barbosa de Sousa Ribeiro Técnica 

Judiciária SEDE DO 4ª VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA E 

INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 32111300

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005141-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARLINDA DE CAMPOS CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005141-55.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.322,58 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: CARLINDA DE CAMPOS CARVALHO Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 6.322,58 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,15559/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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 
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expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a que ela se refere, 

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005835-24.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANA GILZA LEITE FONTES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005835-24.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.578,01 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ANA GILZA LEITE FONTES Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 8.578,01 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,25402/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004906-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SAMPAIO E IRMÃO LTDA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004906-88.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.530,50 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SAMPAIO E IRMÃO LTDA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

4.530,50 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa 

números,19125/2018, 19126/2018 que pretende a satisfação da divida 

acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente 

execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio 

com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o 

devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas 

ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação 

por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas as tentativas de 

localização do requerido, bem como que é de atribuição do credor 

procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não havendo o 

pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à penhora de 

bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens penhorados, 

intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de penhora, via correio 

com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio Executado tenha 

recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, proceda a intimação 

por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso 

a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge 

na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 
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contados do depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a 

Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos 

embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em 

conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não pode ser 

inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) Desde já defiro o 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 2015; l) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005002-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ABRAO SEBA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005002-06.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.455,13 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ABRAO SEBA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

7.455,13 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números 

15329/2018, 15330/2018, 15331/2018 que pretende a satisfação da divida 

acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente 

execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio 

com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução 

com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o 

devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas 

ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 

30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob pena de 

arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação 

por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas as tentativas de 

localização do requerido, bem como que é de atribuição do credor 

procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não havendo o 

pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à penhora de 

bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor constar do 

termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens penhorados, 

intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de penhora, via correio 

com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio Executado tenha 

recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, proceda a intimação 

por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso 

a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge 

na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado 

poderá, querendo, oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, 

contados do depósito ou da intimação da penhora, desde que garantida a 

Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos 

embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de quaisquer bens 

penhorados será feita em leilão público” sejam bens móveis ou imóveis, em 

conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de 

publicação de edital, afixado no local de costume na sede do Juízo e 

publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na imprensa oficial. O 

prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão não pode ser 

inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) Desde já defiro o 

disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 2015; l) 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005044-55.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CIEMPA COM IMP EXP DE MAQ E IMPL AGROPECUARIO LTDA 

(EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005044-55.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.518,50 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 
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PASSIVO: Nome: CIEMPA COM IMP EXP DE MAQ E IMPL AGROPECUARIO 

LTDA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO:R$ 5.518,50 RESUMO DA 

INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em 

face da Certidão de dívida ativa números 15756/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. costume e publicado na forma da Lei. Eu, 

JORGINA DA ROCHA, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da 

Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005147-62.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA RIBEIRO GARCIA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005147-62.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.755,74 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JULIA RIBEIRO GARCIA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

6.755,74 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa 

números,15298/2018 que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. 

Jorgina da Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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 
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as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004905-06.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILZALINA DUARTE DE SOUZA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004905-06.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.631,39 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: NILZALINA DUARTE DE SOUZA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: 4.631,39 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,17611/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005866-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MAMEDES CESAR DA SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005866-44.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.070,63 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MAMEDES CESAR DA SILVA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 5.070,63 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 25426/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 
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pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1006591-33.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

S. M. - COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1006591-33.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 24.946,16 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: , Palácio Paiaguás, Centro 

Político Administrativo, CUIABÁ - MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: 

Nome: S. M. - COMERCIO DE BICICLETAS LTDA - ME Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 24.946,16 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 2017345223 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br/#!suporte.
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Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002131-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARYSA ELETRODOMESTICOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1002131-66.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 54.798,06 ESPÉCIE: 

[Responsabilidade tributária]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: ESTADO DE MATO GROSSO Endereço: Avenida República do 

Libano, 2.258, Palácio Paiaguás, Centro Político Administrativo, CUIABÁ - 

MT - CEP: 78015-285 POLO PASSIVO: Nome: MARYSA 

ELETRODOMESTICOS LTDA - ME Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

54.798,06 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa 

números,2017474119 que pretende a satisfação da divida acima descrita 

DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, nos 

termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de 

recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo 

de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. 

Jorgina da Rocha. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004637-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DOMINGOS PEREIRA BONFIM (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004637-49.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.239,00 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: DOMINGOS PEREIRA BONFIM Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.239,00 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 17875/2018, 17876/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 
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leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004799-44.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARCOS DE FIGUEIREDO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004799-44.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.592,51 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE MARCOS DE FIGUEIREDO Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.592,51 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,17581/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004645-26.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I G N (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004645-26.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.163,92 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: I G N Endereço: 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 
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monetária e juros, ou nomear bens à penhora suficientes para assegurar 

o total do débito, sob pena de lhe serem penhorados tantos bens quantos 

necessários forem para a satisfação da dívida. VALOR DO DÉBITO: R$ 

2.163,92 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa números,: 

18043/2018, 18044/2018 que pretende a satisfação da divida acima 

descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a presente execução, 

nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, pelo correio com aviso 

de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no 

prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a execução com o 

oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo localizado o devedor, após 

a tentativa de citação por correio e oficial de justiça, vistas ao credor para 

apresentar endereço atualizado do devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, 

ou requerer o que entender pertinente, sob pena de arquivamento do feito; 

d) Consigne-se, por oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá 

somente depois de esgotadas todas as tentativas de localização do 

requerido, bem como que é de atribuição do credor procurar os endereços 

do devedor; e) Sendo citado e não havendo o pagamento do débito nem 

garantida a execução, proceda-se à penhora de bens do devedor, bem 

como a avaliação, devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; 

f) Com a avaliação dos bens penhorados, intime-se o Executado com 

cópia do termo ou auto de penhora, via correio com Aviso de Recepção - 

AR, desde que o próprio Executado tenha recebido a carta de citação, se 

recebido por terceiro, proceda a intimação por oficial de justiça, nos 

termos do artigo 12, § 3º da Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre 

bens imóveis, promova-se a intimação do cônjuge na forma estabelecida 

pelo artigo 8º, I e II, da Lei 6.830/80; h) O executado poderá, querendo, 

oferecer embargos no prazo de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou 

da intimação da penhora, desde que garantida a Execução, forte no artigo 

16 da Lei 6.830/80; i) Se não forem oferecidos embargos, ou se forem 

rejeitados “a alienação de quaisquer bens penhorados será feita em leilão 

público” sejam bens móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da 

Lei 6830/80; j) O leilão será precedido de publicação de edital, afixado no 

local de costume na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, 

gratuitamente, na imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação 

do edital e do leilão não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da 

lei 6830/80); k) Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de 

Processo Civil de 2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para 

que chegue ao conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa 

alegar ignorância, expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar 

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, 

Matrícula 8339, Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020 

Jorgina da Rocha .. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 

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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004331-80.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MILTON DENIZART DORADO RODRIGUES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004331-80.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.674,30 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MILTON DENIZART DORADO RODRIGUES Endereço: 

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. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.674,30 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 18005/2018, 18006/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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. 
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Caso V. S.ª não consiga consultar os documentos via internet, deverá 

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005061-91.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BOSCO KURI DA VEIGA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005061-91.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 9.826,08 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOAO BOSCO KURI DA VEIGA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 9.826,08 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 15073/2018, 15610/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005045-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

HUMBERTO CARLOS PERNA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005045-40.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 7.799,87 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: HUMBERTO CARLOS PERNA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 7.799,87 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 15885/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 
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penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005212-57.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA LOPES MAGALHAES (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005212-57.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 6.430,14 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIANA LOPES MAGALHAES Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 6.430,14 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 15345/2018, 15346/2018, 15347/2018 

que pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005210-87.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA JOSE CARRENO DELUQUE (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 
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VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005210-87.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 5.219,62 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: MARIA JOSE CARRENO DELUQUE Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 5.219,62 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 15917/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei.. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1005145-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE TARGA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1005145-92.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 8.954,09 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: JOSE TARGA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 

8.954,09 RESUMO DA INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal 

proposta pela Fazenda Pública, acima destacada, em desfavor do 

devedor, acima qualificado, em face da Certidão de dívida ativa 

números15351/2018, 15352/2018, 15353/2018, 15354/2018 que pretende 

a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 
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Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004817-65.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EUNI PANAIDA DO BRASIL (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004817-65.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.163,01 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EUNI PANAIDA DO BRASIL Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.163,01 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,17401/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004832-34.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO BATISTA FIGUEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004832-34.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.221,88 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: SERGIO BATISTA FIGUEIRA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.221,88 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números,17888/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 
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pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004852-25.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VITORIO DIAS CARVALHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004852-25.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.108,48 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VITORIO DIAS CARVALHO Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.108,48 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 17383/2018, 17384/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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, 
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localizada na aba “Expedientes” no “Painel do Representante Processual”, 

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004849-70.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDECI RODRIGUES DA COSTA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004849-70.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 4.523,93 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: VALDECI RODRIGUES DA COSTA Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 4.523,93 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números, 18554/2018, 18555/2018, 18556/2018, 

18557/2018, 18558/2018, 18559/2018, 18560/2018, 18561/2018 que 

pretende a satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. 

Decido: a) Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) 

Cite-se o devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no 

artigo 8º, inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar 

a dívida ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) 

Não sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha. 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000045-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

COSTA E FARIA & MALHEIROS NETO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1000045-25.2019.8.11.0006 Valor da causa: R$ 3.009,24 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: COSTA E FARIA & MALHEIROS NETO LTDA - ME 

Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 3.009,24 RESUMO DA 

INICIAL: para edital: Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda 

Pública, acima destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em 

face da Certidão de dívida ativa números, 32802/2018 que pretende a 

satisfação da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) 

Receber a presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o 

devedor, pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, 

inciso I, da Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida 

ou garantir a execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não 

sendo localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e 

oficial de justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do 

devedor, no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender 

pertinente, sob pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por 

oportuno, que eventual citação por edital ocorrerá somente depois de 

esgotadas todas as tentativas de localização do requerido, bem como que 

é de atribuição do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo 

citado e não havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, 

proceda-se à penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, 

devendo o valor constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação 

dos bens penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto 

de penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 
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de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. . Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha 

. (Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária 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-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004650-48.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 4ª 

VARA CÍVEL DE CÁCERES - FAZENDA PÚBLICA EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO PROCESSO n. 

1004650-48.2018.8.11.0006 Valor da causa: R$ 2.608,64 ESPÉCIE: [IPTU/ 

Imposto Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE CACERES Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: EDIR LUCIANO MARTINS MANZANO Endereço: 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. VALOR DO DÉBITO: R$ 2.608,64 RESUMO DA INICIAL: para edital: 

Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública, acima 

destacada, em desfavor do devedor, acima qualificado, em face da 

Certidão de dívida ativa números 17839/2018 que pretende a satisfação 

da divida acima descrita DECISÃO: Vistos, etc. Decido: a) Receber a 

presente execução, nos termos da Lei 6.830/80; b) Cite-se o devedor, 

pelo correio com aviso de recepção – AR, forte no artigo 8º, inciso I, da 

Lei 6830/80, para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida ou garantir a 

execução com o oferecimento de bens à penhora; c) Não sendo 

localizado o devedor, após a tentativa de citação por correio e oficial de 

justiça, vistas ao credor para apresentar endereço atualizado do devedor, 

no prazo de 30 (trinta) dias, ou requerer o que entender pertinente, sob 

pena de arquivamento do feito; d) Consigne-se, por oportuno, que 

eventual citação por edital ocorrerá somente depois de esgotadas todas 

as tentativas de localização do requerido, bem como que é de atribuição 

do credor procurar os endereços do devedor; e) Sendo citado e não 

havendo o pagamento do débito nem garantida a execução, proceda-se à 

penhora de bens do devedor, bem como a avaliação, devendo o valor 

constar do termo ou auto de penhora; f) Com a avaliação dos bens 

penhorados, intime-se o Executado com cópia do termo ou auto de 

penhora, via correio com Aviso de Recepção - AR, desde que o próprio 

Executado tenha recebido a carta de citação, se recebido por terceiro, 

proceda a intimação por oficial de justiça, nos termos do artigo 12, § 3º da 

Lei 6830/80; g) Caso a penhora recaia sobre bens imóveis, promova-se a 

intimação do cônjuge na forma estabelecida pelo artigo 8º, I e II, da Lei 

6.830/80; h) O executado poderá, querendo, oferecer embargos no prazo 

de 30 (trinta) dias, contados do depósito ou da intimação da penhora, 

desde que garantida a Execução, forte no artigo 16 da Lei 6.830/80; i) Se 

não forem oferecidos embargos, ou se forem rejeitados “a alienação de 

quaisquer bens penhorados será feita em leilão público” sejam bens 

móveis ou imóveis, em conformidade com o art. 23 da Lei 6830/80; j) O 

leilão será precedido de publicação de edital, afixado no local de costume 

na sede do Juízo e publicado em resumo, uma só vez, gratuitamente, na 

imprensa oficial. O prazo entre as datas de publicação do edital e do leilão 

não pode ser inferior a 10 (dez) dias (art. 22, § 1º da lei 6830/80); k) 

Desde já defiro o disposto no art. 212, § 2º do Código de Processo Civil de 

2015; l) Expeça-se o necessário. Cumpra-se. E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, JORGINA DA ROCHA, Matrícula 8339, 

Auxiliar Judiciária, digitei. Cáceres, 28 de abril de 2020. Jorgina da Rocha . 

(Assinado Digitalmente) Auxiliar Judiciária Autorizado(a) pelo Provimento 

nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente 

disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002601-68.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NEUTON DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Dos autos que, intimado para que indicasse a matrícula do 

imóvel que pretende ver penhorado, o exequente pugnou pela penhora 

independente da averbação na matrícula. Todavia, somente é possível a 

penhora de bem imóvel alicerçada na propriedade do bem, o que, por via 
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de regra, é comprovada com o registro na matrícula do imóvel em cartório. 

Ressalta-se que a penhora da posse não recai sobre o bem, apenas ao 

direito possessório, o que não se confunde, pois como já explanado, a 

penhora sobre bem imóvel só é possível quando embasada na 

propriedade. Noutro giro, o STJ, através do Resp 1.340.553-RS (em sede 

de recursos repetitivos), fixou diretrizes para a contagem do prazo de 

suspensão e prescrição intercorrente nas execuções fiscais. Segundo o 

Tribunal Superior, o prazo de suspensão do feito inicia-se 

automaticamente a partir da ciência da Fazenda Pública acerca da primeira 

tentativa infrutífera de localização de bens. Findo o prazo de suspensão, a 

contagem prescricional começa e fluir de forma automática. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL REPETITIVO. ARTS. 1.036 E SEGUINTES DO 

CPC/2015 (ART. 543-C, DO CPC/1973). PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. 

SISTEMÁTICA PARA A CONTAGEM DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE 

(PRESCRIÇÃO APÓS A PROPOSITURA DA AÇÃO) PREVISTA NO ART. 40 

E PARÁGRAFOS DA LEI DE EXECUÇÃO FISCAL (LEI N. 6.830/80). 1. O 

espírito do art. 40, da Lei n. 6.830/80 é o de que nenhuma execução fiscal 

já ajuizada poderá permanecer eternamente nos escaninhos do Poder 

Judiciário ou da Procuradoria Fazendária encarregada da execução das 

respectivas dívidas fiscais. 2. Não havendo a citação de qualquer devedor 

por qualquer meio válido e/ou não sendo encontrados bens sobre os quais 

possa recair a penhora (o que permitiria o fim da inércia processual), 

inicia-se automaticamente o procedimento previsto no art. 40 da Lei n. 

6.830/80, e respectivo prazo, ao fim do qual restará prescrito o crédito 

fiscal. Esse o teor da Súmula n. 314/STJ: "Em execução fiscal, não 

localizados bens penhoráveis, suspende-se o processo por um ano, findo 

o qual se inicia o prazo da prescrição qüinqüenal intercorrente". 3. Nem o 

Juiz e nem a Procuradoria da Fazenda Pública são os senhores do termo 

inicial do prazo de 1 (um) ano de suspensão previsto no caput, do art. 40, 

da LEF, somente a lei o é (ordena o art. 40: "[...] o juiz suspenderá [...]"). 

Não cabe ao Juiz ou à Procuradoria a escolha do melhor momento para o 

seu início. No primeiro momento em que constatada a não localização do 

devedor e/ou ausência de bens pelo oficial de justiça e intimada a Fazenda 

Pública, inicia-se automaticamente o prazo de suspensão, na forma do art. 

40, caput, da LEF. Indiferente aqui, portanto, o fato de existir petição da 

Fazenda Pública requerendo a suspensão do feito por 30, 60, 90 ou 120 

dias a fim de realizar diligências, sem pedir a suspensão do feito pelo art. 

40, da LEF. Esses pedidos não encontram amparo fora do art. 40 da LEF 

que limita a suspensão a 1 (um) ano. Também indiferente o fato de que o 

Juiz, ao intimar a Fazenda Pública, não tenha expressamente feito menção 

à suspensão do art. 40, da LEF. O que importa para a aplicação da lei é 

que a Fazenda Pública tenha tomado ciência da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido e/ou da não localização do devedor. 

Isso é o suficiente para inaugurar o prazo, ex lege. 4. Teses julgadas para 

efeito dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, do CPC/1973): 

4.1.) O prazo de 1 (um) ano de suspensão do processo e do respectivo 

prazo prescricional previsto no art. 40, §§ 1º e 2º da Lei n. 6.830/80 - LEF 

tem início automaticamente na data da ciência da Fazenda Pública a 

respeito da não localização do devedor ou da inexistência de bens 

penhoráveis no endereço fornecido, havendo, sem prejuízo dessa 

contagem automática, o dever de o magistrado declarar ter ocorrido a 

suspensão da execução; 4.1.1.) Sem prejuízo do disposto no item 4.1., 

nos casos de execução fiscal para cobrança de dívida ativa de natureza 

tributária (cujo despacho ordenador da citação tenha sido proferido antes 

da vigência da Lei Complementar n. 118/2005), depois da citação válida, 

ainda que editalícia, logo após a primeira tentativa infrutífera de localização 

de bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.1.2.) Sem 

prejuízo do disposto no item 4.1., em se tratando de execução fiscal para 

cobrança de dívida ativa de natureza tributária (cujo despacho ordenador 

da citação tenha sido proferido na vigência da Lei Complementar n. 

118/2005) e de qualquer dívida ativa de natureza não tributária, logo após 

a primeira tentativa frustrada de citação do devedor ou de localização de 

bens penhoráveis, o Juiz declarará suspensa a execução. 4.2.) Havendo 

ou não petição da Fazenda Pública e havendo ou não pronunciamento 

judicial nesse sentido, findo o prazo de 1 (um) ano de suspensão inicia-se 

automaticamente o prazo prescricional aplicável (de acordo com a 

natureza do crédito exequendo) durante o qual o processo deveria estar 

arquivado sem baixa na distribuição, na forma do art. 40, §§ 2º, 3º e 4º da 

Lei n. 6.830/80 - LEF, findo o qual o Juiz, depois de ouvida a Fazenda 

Pública, poderá, de ofício, reconhecer a prescrição intercorrente e 

decretá-la de imediato; 4.3.) A efetiva constrição patrimonial e a efetiva 

citação (ainda que por edital) são aptas a interromper o curso da 

prescrição intercorrente, não bastando para tal o mero peticionamento em 

juízo, requerendo, v.g., a feitura da penhora sobre ativos financeiros ou 

sobre outros bens. Os requerimentos feitos pelo exequente, dentro da 

soma do prazo máximo de 1 (um) ano de suspensão mais o prazo de 

prescrição aplicável (de acordo com a natureza do crédito exequendo) 

deverão ser processados, ainda que para além da soma desses dois 

prazos, pois, citados (ainda que por edital) os devedores e penhorados os 

bens, a qualquer tempo – mesmo depois de escoados os referidos prazos 

–, considera-se interrompida a prescrição intercorrente, retroativamente, 

na data do protocolo da petição que requereu a providência frutífera. 4.4.) 

A Fazenda Pública, em sua primeira oportunidade de falar nos autos (art. 

245 do CPC/73, correspondente ao art. 278 do CPC/2015), ao alegar 

nulidade pela falta de qualquer intimação dentro do procedimento do art. 40 

da LEF, deverá demonstrar o prejuízo que sofreu (exceto a falta da 

intimação que constitui o termo inicial - 4.1., onde o prejuízo é presumido), 

por exemplo, deverá demonstrar a ocorrência de qualquer causa 

interruptiva ou suspensiva da prescrição. 4.5.) O magistrado, ao 

reconhecer a prescrição intercorrente, deverá fundamentar o ato judicial 

por meio da delimitação dos marcos legais que foram aplicados na 

contagem do respectivo prazo, inclusive quanto ao período em que a 

execução ficou suspensa. 5. Recurso especial não provido. Acórdão 

submetido ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do CPC/2015 (art. 543-C, 

do CPC/1973). Analisando o feito, verifico que o exequente tomou ciência 

da frustrada tentativa de localização de bens penhoráveis do devedor na 

data de 11/11/2019, conforme histórico de expedientes do PJe. Sendo 

assim, o processo ficará suspenso de 12/12/2019 a 12/11/2020, iniciando 

o prazo prescricional em 13/11/2020 e com término em 13/11/2025. Isto 

posto e por tudo o que mais consta, DECIDO: a) SUSPENDER o feito até 

12/11/2020; b) Findo o prazo de suspensão, remeta-se o feito ao arquivo 

provisório, devendo permanecer até 13/11/2025, nos termos do art. 40 da 

LEF; c) Transcorrido o prazo de arquivamento, intime-se o exequente para 

que, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste acerca de eventual 

prescrição intercorrente; d) Após, conclusos; e) Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000383-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCINEY GOMES DA COSTA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra LUCINEY GOMES 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 – 

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.
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Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004602-89.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANATALIO DE MATOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada por MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de ANATILIO DE MATOS, 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: 1000837-76.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

WILMA ZOCCOLI GATTASS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES em face de WILMA ZOCCOLI GATTASS, 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 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: 1000361-38.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIA DA GLORIA SENABIO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra LUCIA DA GLORIA SENABIO, na qual o exequente 

juntou pedido de extinção do feito. Os autos vieram conclusos. É o que 

merece registro. Fundamento e decido. É facultado ao exequente a 

desistência parcial ou total da execução, nos termos do art. 775 do Código 

de Processo Civil. Isto posto, e por tudo mais que dos autos consta, 

DECIDO: a) HOMOLOGAR A DESISTÊNCIA DA AÇÃO E EXTINGUIR O FEITO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, forte no art. 485, VIII, c/c art. 775, ambos 

do CPC; b) Sem custas e sem honorários; c) Transitado em julgado, ao 

arquivo com as baixas e anotações de estilo; d) Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003981-92.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CACERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AMAURI MUNIZ RIBEIRO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Trata-se de execução fiscal ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT contra AMAURI MUNIZ RIBEIRO, 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: 1007472-10.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOCELINO RAMOS DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JOSEANE CARLA RIBEIRO VIANA QUINTO

 

Vistos, etc. Cuida-se de EXECUÇÃO FISCAL ajuizada pelo MUNICÍPIO DE 

CÁCERES-MT em face de JOCELINO RAMOS DA SILVA, na qual o credor 

informa o pagamento do crédito tributário em questão. Vieram os autos 
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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.

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011778-44.2011.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO DALCANALE & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA FARIA DE OLIVEIRA VILELA OAB - MT5433-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DOS ANJOS DA SILVA BATISTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANO COLLEGIO ALVES OAB - MT0005403A-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001058-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KLEBER DE SOUZA SILVA OAB - MT8002-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

INTIMAR A(S) PARTE(S) DA R. SENTENÇA RETRO

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8011633-80.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS NEPOMUCENO (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:

ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

8011633-80.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: LUIZ CARLOS NEPOMUCENO 

EXECUTADO: ITAU UNIBANCO VEICULOS ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA. Vistos, etc. Intime-se o Executado, para no prazo de 

15 (quinze) dias, efetuar o pagamento do valor remanescente atualizado, 

no valor de R$ 1.858,74 (mil oitocentos e cinquenta e oito reais e setenta e 

quatro centavos), 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, 14 de janeiro de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000625-26.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIMEIRE ROCHA DE MENDONCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAITON LUIZ PANAZZOLO OAB - MT16705-O (ADVOGADO(A))

ALMIR LOPES DE ARAUJO JUNIOR OAB - MT4102-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000625-26.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ROSIMEIRE ROCHA DE 

MENDONCA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que houve celebração de acordo entre as partes, 

procede-se com o desbloqueio do valor de R$ 21.622,49 (vinte um mil 

seiscentos e vinte e dois reais e quarenta e nove centavos), tornado 

indisponível em contas bancárias do Requerido, CNPJ n. 

02.558.157/0001-62, por meio do sistema BACENJUD. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Homologo por 

sentença, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, a transação 

celebrada entre as partes, com resolução do mérito, a teor do que dispõe 

o art. 487, III, “b” do Código de Processo Civil. Preclusa a via recursal, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Dispensada a 

intimação das partes e seus patronos nos termos do artigo 914 da CNGC. 

CÁCERES, 23 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002916-96.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA RODRIGUES NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO FERNANDO PECORA DE AMORIM OAB - MT17695-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002916-96.2017.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA APARECIDA 

RODRIGUES NEVES EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. Decide-se. Verifica-se que 

houve o pagamento espontâneo do débito pelo Executado, bem como que 

houve concordância por parte da Exequente em relação ao valor. Nesse 

passo, diante da satisfação integral dos valores, a extinção medida que se 

impõe, conforme previsão legal inserta no art. 924 do Código de Processo 

Civil, vejamos: 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. Considerando o 

cumprimento integral da obrigação, julgo extinta a presente execução, 

consoante disposto nos arts. 924, II e 925, ambos do CPC. Precluso o 

prazo recursal, arquive-se os autos, com as baixas necessárias. 

Sentença publicada eletronicamente. Intimem-se as partes. Cumpra-se. 

CÁCERES, 24 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006763-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA TEREZA ALVES RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE CRÉDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEYIR SILVA BAQUIAO OAB - MG0129504A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006763-09.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARIA TEREZA ALVES 
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RAMOS REQUERIDO: BRASIL CARD ADMINISTRADORA DE CARTÃO DE 

CRÉDITO LTDA Vistos, etc. Dispensado o relatório nos moldes do artigo 

38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. Homologo a desistência da ação formulada 

pela Requerente, para os fins do artigo 200, parágrafo único do Código de 

Processo Civil. Acerca da desistência da ação nos Juizados Especiais 

Cíveis, estabelece o Enunciado 90 do FONAJE: A desistência do autor, 

mesmo sem a anuência do réu já citado, implicará na extinção do processo 

sem exame de mérito, ainda que tal ato se dê em audiência de instrução e 

julgamento." Destarte, resta dispensada a intimação do reclamado. Diante 

do exposto, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas 

e honorários neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95. Preclusa a via recursal, proceda-se às baixas e anotações 

estilo, em seguida arquivem-se os autos. Intime-se. CÁCERES, 23 de abril 

de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001536-38.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DHEYVID MAICON XAVIER DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(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))

 

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: 21/06/2017 Hora: 14:00 (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: 1000886-83.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JURACI RUMEIRO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1000886-83.2020.8.11.0006. AUTOR: JURACI RUMEIRO REU: BANCO PAN 

Vistos, etc. A requerente informa que o banco Requerido disponibilizou o 

valor de R$ 3.200,00 (três mil e duzentos) reais na conta da Autora sem 

sua autorização. Entretanto, a parte autora não juntou nos autos a 

comprovação do depósito de valores realizado pelo Banco e a sua não 

utilização. Assim, nos termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, 

INTIME-SE a parte reclamante, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emende a inicial consistente em juntar nos autos documento comprobatório 

do valor disponibilizado sem autorização, a exemplo, extrato bancário da 

conta da requerente. 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. Tudo cumprido, conclusos. 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: 1001801-35.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ERZE NELVA SOARES DE SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RYVIA RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA OAB - 

MT0010049A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001801-35.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ERZE NELVA 

SOARES DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RYVIA 

RYCHELLE MARIA JOSEPH LACERDA SODRE DE SOUZA POLO PASSIVO: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, 

CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 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: 1001803-05.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DOS SANTOS SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001803-05.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:CLAUDINEI DOS 

SANTOS SILVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 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: 1001806-57.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EVA APARECIDA DE OLIVEIRA MENEZES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001806-57.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:EVA APARECIDA 

DE OLIVEIRA MENEZES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE 

FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 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: 1001808-27.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

STEPHANIE STEISSY OLIVEIRA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001808-27.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:STEPHANIE 

STEISSY OLIVEIRA SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 13:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 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: 1001809-12.2020.8.11.0006
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Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001809-12.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:ROSICLEIA DA 

SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: VIVIANNE FRAUZINO 

MACHADO POLO PASSIVO: VIVO S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:00 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

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

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007101-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON LOPES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DIEGO ODYNEI PEDROSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1007101-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VILSON LOPES DA SILVA 

REQUERIDO: DIEGO ODYNEI PEDROSO, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, etc. Verifico nos autos que a audiência de conciliação foi 

cancelada, contudo, em que pese o Estado de Mato Grosso seja 

dispensado da audiência de conciliação, por ausência de poderes para 

transigir, o segundo requerido não teve oportunidade da audiência 

conciliatória. Desta forma, CONVERTO o julgamento em diligência, 

determinando-se a designação de audiência de conciliação. Intime-se o 

requerido Diego Odynei Pedroso. Às providências legais. Cumpra-se. 

Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior 

homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da 

Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006139-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

A ALEXANDRE COMERCIO DE COSMETICOS - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARTINS OAB - SP242299 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DROGARIA RITA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1006139-86.2019.8.11.0006. INTERESSADO: A ALEXANDRE COMERCIO 

DE COSMETICOS - ME REQUERIDO: DROGARIA RITA LTDA - ME Vistos, 

etc. Trata-se de ação monitória proposta por A Alexandre Comercio de 

Cosméticos – ME em desfavor de Drogaria Rita LTDA. – ME. No que 

concerne ao acesso das microempresas e empresas de pequeno porte no 

Juizado Especial, o FONAJE n. 35 assim dispõe: ENUNCIADO 135 (substitui 

o Enunciado 47) – O acesso da microempresa ou empresa de pequeno 

porte no sistema dos juizados especiais depende da comprovação de sua 

qualificação tributária atualizada e documento fiscal referente ao negócio 

jurídico objeto da demanda. (XXVII Encontro – Palmas/TO). Assim, nos 

termos do artigo 321 do Código de Processo Civil, INTIME-SE a empresa 

ora Requerente, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, emende a inicial, 

acostando aos autos documento atualizado que comprove sua 

qualificação tributária, posto que os documentos que acompanham a inicial 

não são atuais. 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-s CÁCERES, 27 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012051-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM BALTAZAR GARAY DA SILVA OAB - MT0003535A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012051-47.2016.8.11.0006. EXECUTADO: BANCO BRADESCO 

EXEQUENTE: JOSE ANTONIO MONTEIRO MARCULINO Vistos, etc. O 

exequente requer seja expedido ofício para Delegacia de Receita Federal 

para que seja informado quanto os bens do exequente. No entanto, 

indefiro o pleito do executado visto se tratar de dados oficiais e sigilosos. 

Assim, manifeste-se a autora quanto a continuidade do feito, no prazo de 

15 dias, sob pena de extinção. Expeça-se o necessário. Cumpra-se. 

CÁCERES, 27 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8012108-02.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARINA ARANTES CHEHUEN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEODEMIR DE PAULA MARTINS OAB - MT0015347A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HARDTOUR ECOTURISMO E EXPEDICOES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

8012108-02.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: MARINA ARANTES CHEHUEN 

EXECUTADO: HARDTOUR ECOTURISMO E EXPEDICOES LTDA - ME Vistos, 

etc. Verifico que a parte autora requereu o pedido de suspensão do feito 

até promover a diligência de buscar meios de satisfazer a presente 

execução, no entanto, em razão do princípio da celeridade e simplicidade 

dos juizados especiais, o pleito deve ser indeferido. Nesse sentido, 

intime-se a parte autora para manifestar no feito, no prazo de 05 dias, sob 

pena de extinção. As providencias. Cumpra-se. Cáceres, 27 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000182-41.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

OZENIL MARTINS PASTOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEDSON GLAUCO MONTEIRO CATELAN OAB - MT0014309A 

(ADVOGADO(A))

BRUNO LUIZ DE ARRUDA LINDOTE OAB - MT0014876A (ADVOGADO(A))

JOAO VICTOR GOMES LACERDA SILVA OAB - MT22281/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO (REQUERIDO)

FRANCISCO BALDUINO DA SILVA JUNIOR (REQUERIDO)

DIANICLEY M. DE S. BALDUINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):
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HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DESPACHO Processo: 

1000182-41.2018.8.11.0006. REQUERENTE: OZENIL MARTINS PASTOR 

REQUERIDO: DIANICLEY MOURA DE SOUZA BALDUINO, FRANCISCO 

BALDUINO DA SILVA JUNIOR, DIANICLEY M. DE S. BALDUINO Vistos, etc. 

Verifico que a parte autora requereu o pedido de suspensão do feito pelo 

prazo de 30 (trinta) dias, a fim de promover diligências para tentar localizar 

os devedores, no entanto, em razão do princípio da celeridade e 

simplicidade dos juizados especiais, o pleito deve ser indeferido. Nesse 

sentido, intime-se a parte autora para manifestar no feito, no prazo de 05 

dias, sob pena de extinção. As providencias. Cumpra-se. Cáceres, 27 de 

abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004241-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE MIGUEL DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(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: 16/10/2017 Hora: 15:00 (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: 1004241-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE MIGUEL DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004241-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE DANIELE MIGUEL DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGER FERNANDES OAB - MT8343-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRICARD SERVICOS DE INTERMEDIACAO DE CARTOES DE CREDITO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO AUGUSTO CORREIA CARDOSO FILHO OAB - CE14503 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES DA R. SENTENÇA RETRO.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006306-40.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDEIR BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SASCAR - TECNOLOGIA E SEGURANCA AUTOMOTIVA S/A (REQUERIDO)

 

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: 12/07/2019 

13:15 (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: 1007273-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE SOUZA LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007273-51.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada ao pagamento 

de multa por descumprimento contratual, por inadimplência do contrato de 

prestação de serviços celebrado entre as partes. Afirma que o valor total 

contratado foi de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais), a serem 

pagos em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 340,00 (trezentos e quarenta 

reais). Iniciando as parcelas dia 10/01/2019 e com término dia 10/01/2021. 

Diz que o contrato firmado estabelece multa contratual por rescisão 

unilateral no valor de R$ 2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro 

reais). Aduz que pagou as parcelas do contrato, o que deu motivo para 

rescisão por inadimplência e cobrança da multa contratual. Em sua 

contestação, a reclamada alega que os valores não são devidos, ao 

argumento que a parte reclamante não teve prejuízo algum e nem mesmo 

iniciou a prestação de serviço, que deveria acontecer no ano de 2021. 

Alega, também, que por motivo de saúde na família teve que mudar de 

faculdade, motivo pelo qual teve que rescindir o contrato de prestação de 

serviços entabulado perante a parte reclamante. Pois bem. 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, que 

assim estabelece, litteris: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido. Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No presente caso, a rescisão contratual 

operou-se por vontade da parte reclamada, não restando evidenciada 

nenhuma hipótese de rescisão contratual por inadimplemento por parte da 

reclamante. No presente caso, o contrato prevê expressamente a 

aplicação de multa no valor de R$ 2.664,00 (dois mil seiscentos e 

sessenta e quatro reais), em caso de desistência imotivada. Sendo este 

exatamente o caso. Assim, não havendo prova da existência de qualquer 

dos vícios de consentimento no momento adesão ao contrato, que foi 

realizado livre e espontaneamente pela reclamada, tanto que pagou 02 

(duas) parcelas do contrato, sem nenhuma coação ou dolo, razão pela 

qual não há se falar em inexigibilidade da multa contratual. Isto posto, pelos 

fundamentos acima, julgo procedente esta reclamação, para condenar a 

parte reclamada ao pagamento do importe de R$ 2.664,00 (dois mil 

seiscentos e sessenta e quatro reais), acrescida de correção monetária 
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pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamada deverá ser intimada, através de 

seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 03 de abril de 2020. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007273-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

IMAGEM SERVICOS DE EVENTOS EIRELI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE DE SANDRO NERY FERREIRA OAB - MT5768-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JACQUELINE SOUZA LEAL (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RINALDO DO AMARAL LEAL OAB - MT0015854A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1007273-51.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada ao pagamento 

de multa por descumprimento contratual, por inadimplência do contrato de 

prestação de serviços celebrado entre as partes. Afirma que o valor total 

contratado foi de R$ 8.505,00 (oito mil quinhentos e cinco reais), a serem 

pagos em 25 (vinte e cinco) parcelas de R$ 340,00 (trezentos e quarenta 

reais). Iniciando as parcelas dia 10/01/2019 e com término dia 10/01/2021. 

Diz que o contrato firmado estabelece multa contratual por rescisão 

unilateral no valor de R$ 2.664,00 (dois mil seiscentos e sessenta e quatro 

reais). Aduz que pagou as parcelas do contrato, o que deu motivo para 

rescisão por inadimplência e cobrança da multa contratual. Em sua 

contestação, a reclamada alega que os valores não são devidos, ao 

argumento que a parte reclamante não teve prejuízo algum e nem mesmo 

iniciou a prestação de serviço, que deveria acontecer no ano de 2021. 

Alega, também, que por motivo de saúde na família teve que mudar de 

faculdade, motivo pelo qual teve que rescindir o contrato de prestação de 

serviços entabulado perante a parte reclamante. Pois bem. 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, que 

assim estabelece, litteris: O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação de 

serviços, bem como informações insuficientes ou inadequadas sobre sua 

função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido. Com efeito, a responsabilidade 

civil do fornecedor de serviços independe de culpa (latu sensu), sendo 

suficiente, para que surja o dever de reparar, a prova da existência de 

nexo causal entre o prejuízo suportado pelo consumidor e o defeito do 

serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, tem-se que o fornecedor 

somente não será responsabilizado pelo serviço defeituoso quando 

provar que o defeito não existe, ou que decorre de culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro. No presente caso, a rescisão contratual 

operou-se por vontade da parte reclamada, não restando evidenciada 

nenhuma hipótese de rescisão contratual por inadimplemento por parte da 

reclamante. No presente caso, o contrato prevê expressamente a 

aplicação de multa no valor de R$ 2.664,00 (dois mil seiscentos e 

sessenta e quatro reais), em caso de desistência imotivada. Sendo este 

exatamente o caso. Assim, não havendo prova da existência de qualquer 

dos vícios de consentimento no momento adesão ao contrato, que foi 

realizado livre e espontaneamente pela reclamada, tanto que pagou 02 

(duas) parcelas do contrato, sem nenhuma coação ou dolo, razão pela 

qual não há se falar em inexigibilidade da multa contratual. Isto posto, pelos 

fundamentos acima, julgo procedente esta reclamação, para condenar a 

parte reclamada ao pagamento do importe de R$ 2.664,00 (dois mil 

seiscentos e sessenta e quatro reais), acrescida de correção monetária 

pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês, a partir da citação. Após o 

trânsito em julgado, a parte reclamada deverá ser intimada, através de 

seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do 

artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento) 

sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema Projudi. 

Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 03 de abril de 2020. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIR ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1005464-26.2019.8.11.0006 - Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Falta de interesse de agir: Alegou a parte reclamada preliminar de 

falta de interesse de agir. Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano moral é 

resistida e, portanto, presente o interesse de agir. Rejeito a preliminar. 

Mérito: A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante que jamais 

manteve qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que desse 

lastro aos débitos lançados nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela 

qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo 

indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada, em 

contestação, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito. Impugnam a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, 

em patamares de prudência e equidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o débito existe e decorre de contratação legitima, 

cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes. A reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. A contestação é estéril de prova. O que foi juntado ao feito foi 

meras reproduções das telas do sistema de informática, não juntando 

nenhum contrato assinado. Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado 

neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a obrigação de 

indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco sempre presente 

de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das empresas e seus 

prepostos redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto 

na verificação de seus dados pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, 

houve omissão culposa da reclamada, tendo este fator decisivamente 

contribuído para que o nome da reclamante fosse inserido nos cadastros 

de proteção e restrição ao crédito. Não há controvérsia com relação à 

restrição imposta ao nome e CPF da pare reclamante, nada comprovando 

que foi efetivamente a parte reclamante a pessoa que requereu e usufruiu 

dos valores junto à parte reclamada. Assim, este particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus d parte reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: 

VIII - 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa,pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 
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sua fruição e riscos.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com 

outras restrições comerciais posteriores a que está sendo discutida neste 

feito, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Assim sendo, julgo parcialmente procedente esta 

ação e condeno a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). O valor da condenação será acrescido de juros de mora de (1%) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Declaro inexistente o débito, que deu origem às restrições 

comerciais discutidas neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através 

de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma 

do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento 

sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 04 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005464-26.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LAUCIR ROMERO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTOS EM DIREITOS CREDITORIOS 

MULTISEGMENTOS NPL IPANEMA III - NAO PADRONIZADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

 

Autos nº 1005464-26.2019.8.11.0006 - Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Falta de interesse de agir: Alegou a parte reclamada preliminar de 

falta de interesse de agir. Entendo que tal preliminar deve ser rejeitada, 

porquanto a pretensão ao recebimento de indenização por dano moral é 

resistida e, portanto, presente o interesse de agir. Rejeito a preliminar. 

Mérito: A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos morais, 

por restrição comercial indevida. Alega a parte reclamante que jamais 

manteve qualquer relação jurídica com a parte reclamada, que desse 

lastro aos débitos lançados nos órgãos de restrição ao crédito, razão pela 

qual não reconhece os débitos lançados em seu nome e CPF, sendo 

indevida às restrições comerciais em seu nome. A parte reclamada, em 

contestação, afirma, em suma, que não cometeu ato ilícito. Impugnam a 

existência das figuras da culpa e da relação de causalidade, postulando, 

ao final, a improcedência da reclamação, ou a imposição da indenização, 

em patamares de prudência e equidade. A parte reclamada contestou o 

pedido, alegando que o débito existe e decorre de contratação legitima, 

cujos valores não foram adimplidos, o que justificou o encaminhamento 

dos dados cadastrais da parte reclamante aos bancos de dados de 

consumidores inadimplentes. A reclamada afirma a existência do débito, 

mas nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste 

sentido. A contestação é estéril de prova. O que foi juntado ao feito foi 

meras reproduções das telas do sistema de informática, não juntando 

nenhum contrato assinado. Pois muito bem. O fato de terceiro, configurado 

neste caso, sendo previsível, realmente não exclui a obrigação de 

indenizar, pois as circunstâncias que evidenciam o risco sempre presente 

de obtenção de crédito em nome de outrem exigem das empresas e seus 

prepostos redobrada cautela tanto na análise da documentação, quanto 

na verificação de seus dados pessoais e cadastrais. Se isto não foi feito, 

houve omissão culposa da reclamada, tendo este fator decisivamente 

contribuído para que o nome da reclamante fosse inserido nos cadastros 

de proteção e restrição ao crédito. Não há controvérsia com relação à 

restrição imposta ao nome e CPF da pare reclamante, nada comprovando 

que foi efetivamente a parte reclamante a pessoa que requereu e usufruiu 

dos valores junto à parte reclamada. Assim, este particular, não tendo a 

reclamante, segundo de modo verossímil afirma, contraído a obrigação de 

pagamento, sendo ela parte nitidamente hipossuficiente na relação de 

consumo, é ônus d parte reclamada a comprovação de que o reclamante 

participou da transação comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do 

Código de Defesa do Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, 

daquele que alega, prova de fato negativo: “São direitos do consumidor: 

VIII - 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiências.” Art. 14 do CDC: “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa,pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos.” Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 
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prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento, posto que a parte reclamante conta com 

outras restrições comerciais posteriores a que está sendo discutida neste 

feito, razão pela qual não se aplica a Súmula 385, do Superior Tribunal de 

Justiça, somente devem ser levadas em considerações as outras 

inscrições para fixar o quantum indenizatório em consideração os 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, de modo a evitar 

enriquecimento ilícito. Assim sendo, julgo parcialmente procedente esta 

ação e condeno a parte reclamada a pagar à parte reclamante, a título de 

indenização por danos morais, a importância de R$ 2.000,00 (dois mil 

reais). O valor da condenação será acrescido de juros de mora de (1%) 

ao mês, a partir da citação, e correção monetária pelo INPC-IBGE, a partir 

desta data. Declaro inexistente o débito, que deu origem às restrições 

comerciais discutidas neste feito. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao 

crédito para cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada 

no CPF da parte reclamante, com relação aos débitos discutidos neste 

feito. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através 

de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma 

do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da 

sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento 

sobre o valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 04 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001291-56.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BARBOSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005480-14.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NESTOR DA SILVA LARA JUNIOR OAB - MT23137/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WELISON JUNIOR DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE JOSI MARI DE OLIVEIRA RAMOS EIRELI, PARA NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, EFETUAR O PAGAMENTO DAS CUSTAS 

PROCESSUAIS NO VALOR DE R$ R$ 413,40 (quatrocentos e treze reais e 

quarenta centavos), SOB PENA DE SER LAVRADA CERTIDÃO E 

ENCAMINHADA AO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE MATO 

GROSSO PARA O DEVIDO PROTESTO/DÍVIDA ATIVA, SEM PREJUÍZO DAS 

DEVIDAS ANOTAÇÕES NO CARTÓRIO DISTRIBUIDOR DESTA COMARCA, 

NA FORMA DETERMINADA PELA CONSOLIDAÇÃO DAS NORMAS GERAIS 

DA CORREGEDORIA-GERAL DE JUSTIÇA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000234-66.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

E S INDUSTRIA DE CONFECCOES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ GISELE DE ALMEIDA OAB - PR84253 (ADVOGADO(A))

LEONARDO CAMPANHA OAB - PR0057490A (ADVOGADO(A))

ALLINE MARTINS DE MELLO OAB - PR82271 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE DE ARRUDA 91241820104 (REQUERIDO)

 

INTIMO o REQUERENTE para apresentar endereço atualizado, no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção e arquivamento dos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001317-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-44.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA DOS SANTOS PEREIRA (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))

 

Autos n. 1000132-44.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 
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Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante busca indenização, afirmando que sofreu 

restrição de crédito e danos morais, porque, sem causa justa e legítima, 

seu nome foi encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. 

A parte reclamada, por sua vez, em sede de preliminar alega a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de extrato obtido 

perante o balcão dos órgãos de restrição ao crédito, preliminares que 

rejeito, ante a hipossuficiência da parte reclamante em relação ao parte 

reclamada e por verificar que o extrato que comprova a restrição 

comercial foi emitido no balcão do SCPC. No mérito, nega que tenha 

praticado ato ilícito, argumentando que agiu em exercício regular de direito, 

posto que o débito existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF 

do reclamante é legítima. Impugna a existência de dano moral indenizável. 

Apesar de a reclamada afirmar categoricamente que o débito existe nada 

foi carreado aos autos que comprovasse seus argumentos. A parte 

reclamada apenas juntou telas sistêmicas do seu sistema de informática, 

não trazendo nenhum contrato que desse lastro às suas alegações. É 

certo que quem alega a existência de um suposto débito deve 

comprová-lo, até por que é impossível ao devedor demonstrar que nada 

deve (fato negativo). A parte reclamada afirma a existência do débito, mas 

nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. 

A contestação é estéril de prova, o que foi juntado foram documentos 

emitidos pelo seu sistema de computação, produzidas de forma unilateral. 

Não foi juntado nenhum contrato assinado pela parte reclamante. Há, 

neste caso, ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais 

lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de 

modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

reclamada a comprovação de que o reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: São direitos do consumidor: VIII - 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Assim, inexistindo prova da regularidade do débito, de modo 

que há ato ilícito configurado. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: 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. Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno o reclamado a 

pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Declaro inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com 

relação à reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 06 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000132-44.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DARIA DOS SANTOS PEREIRA (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))

 

Autos n. 1000132-44.2020.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante busca indenização, afirmando que sofreu 

restrição de crédito e danos morais, porque, sem causa justa e legítima, 

seu nome foi encaminhado aos órgãos de serviço de proteção ao crédito. 

A parte reclamada, por sua vez, em sede de preliminar alega a 

impossibilidade de inversão do ônus da prova e ausência de extrato obtido 

perante o balcão dos órgãos de restrição ao crédito, preliminares que 

rejeito, ante a hipossuficiência da parte reclamante em relação ao parte 

reclamada e por verificar que o extrato que comprova a restrição 

comercial foi emitido no balcão do SCPC. No mérito, nega que tenha 

praticado ato ilícito, argumentando que agiu em exercício regular de direito, 
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posto que o débito existe e a restrição comercial registrada no nome e CPF 

do reclamante é legítima. Impugna a existência de dano moral indenizável. 

Apesar de a reclamada afirmar categoricamente que o débito existe nada 

foi carreado aos autos que comprovasse seus argumentos. A parte 

reclamada apenas juntou telas sistêmicas do seu sistema de informática, 

não trazendo nenhum contrato que desse lastro às suas alegações. É 

certo que quem alega a existência de um suposto débito deve 

comprová-lo, até por que é impossível ao devedor demonstrar que nada 

deve (fato negativo). A parte reclamada afirma a existência do débito, mas 

nada, nenhuma evidência, por mínima que seja, apresentou neste sentido. 

A contestação é estéril de prova, o que foi juntado foram documentos 

emitidos pelo seu sistema de computação, produzidas de forma unilateral. 

Não foi juntado nenhum contrato assinado pela parte reclamante. Há, 

neste caso, ato ilícito, ensejador da obrigação de indenizar. Não é demais 

lembrar que, neste conflito de interesses, figura, de um lado, uma 

renomada empresa, dotada de todas as possibilidades de produção de 

prova, e de outro o particular, que se encontra na categoria de 

consumidor. Assim, este particular, não tendo a reclamante, segundo de 

modo verossímil afirma, contraído a obrigação de pagamento, sendo ela 

parte nitidamente hipossuficiente na relação de consumo, é ônus da 

reclamada a comprovação de que o reclamante participou da transação 

comercial, nos exatos moldes do artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor, não se podendo, além do mais, exigir, daquele que alega, 

prova de fato negativo: São direitos do consumidor: VIII - 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 for ele hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de 

experiências. Assim, inexistindo prova da regularidade do débito, de modo 

que há ato ilícito configurado. O art. 14 do Código de defesa do 

Consumidor dispõe, in verbis: 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. Art. 17 do CDC: “Para efeitos desta Seção, 

equiparam-se aos consumidores todas as vítimas do evento”. O artigo 17 

do CDC, como acima visto, dispõe expressamente no sentido de que a 

reparação do dano – de natureza objetiva – estende-se aos consumidores 

por equiparação, visto que nos dizeres da própria lei, a responsabilidade é 

extensiva a todas as vitimas do evento, desde que decorrente de 

prestação de serviço ou de produto. Observemos os paradigmas 

seguintes: STJ. Agravo regimental. Agravo em recurso especial. Cadastro 

de inadimplentes. Inscrição indevida. Execução judicial. Fraude praticada 

por terceiros. Ausência de cautela da empresa. Dano moral. Valor. 

Revisão do valor. «1. O fato de o evento lesivo decorrer de fraude 

praticada por terceiro não elide a responsabilidade da agravante, sendo 

remansoso o entendimento deste Superior Tribunal no sentido de que cabe 

à empresa verificar a idoneidade dos documentos apresentados, a fim de 

evitar dano a terceiro na entabulação de negócios financeiros. Hipóteses 

em que as instâncias de origem assentaram trata-se de fraude grosseira. 

2. «A inscrição ou a manutenção indevida em cadastro de inadimplentes 

gera, por si só, o dever de indenizar e constitui dano moral in re ipsa, ou 

seja, dano vinculado a própria existência do fato ilícito, cujos resultados 

são presumidos» (AgRg no Ag 1.379.761/SP, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, DJe de 2.5.2011). 3. Admite a jurisprudência 

do Superior Tribunal de Justiça, excepcionalmente, em recurso especial, 

reexaminar o valor fixado a título de indenização por danos morais, 

quando ínfimo ou exagerado. Hipótese, todavia, em que o valor foi 

estabelecido na instância ordinária atendendo às circunstâncias de fato 

da causa, de forma condizente com os princípios da proporcionalidade e 

razoabilidade. 4. Agravo regimental a que se nega provimento.» (STJ - 

AgRg no Ag. em Rec. Esp. 356.558/2013 - DF - Rel.: Minª. Maria Isabel 

Gallotti - J. em 12/11/2013 - DJ 28/11/2013 - Doc. LEGJUR 

141.1943.3002.6200) STJ. Agravo regimental no agravo em recurso 

especial. Civil. Direito do consumidor. Fraude pratica por terceiros. 

Inclusão do autor em cadastro de inadimplentes. Responsabilidade objetiva 

da instituição financeira. Incidência da Súmula 83/STJ. Precedentes «1. A 

responsabilidade da instituição financeira é interpretada de forma objetiva, 

até porque ficou configurado que ela não se cercou das cautelas 

necessárias para diminuir o risco do seu negócio pois emitiu crédito 

financeiro a terceiros que se utilizaram dos dados pessoais do autor, e 

que resultou na sua inclusão em cadastro de inadimplentes . 2. O 

agravante não apresentou argumento novo capaz de modificar a 

conclusão alvitrada, que se apoiou em entendimento consolidado no 

Superior Tribunal de Justiça. Incidência da Súmula 83, do STJ. 3. Agravo 

regimental não provido.» (STJ - (3ª T.) - AgRg no Ag. em Rec. Esp. 553713 

- MG - Rel.: Min. Moura Ribeiro - J. em 16/09/2014 - DJ 22/09/2014 - Doc. 

LEGJUR 146.5393.7001.3500) Os danos que incidem sobre a vítima, 

caracterizam-se in rem ipsa, ou seja, independem de demonstração, de 

maneira que, por evidente, não há que se exigir da reclamante prova 

“manifesta” dos gravames, cuja reparação postula. Além do mais, é 

sempre útil repetir que a responsabilidade que incide sobre o produtor ou o 

fornecedor de bens de consumo é objetiva e configura-se 

independentemente da caracterização da culpa, sendo suficiente o ato 

ilícito, o nexo de causalidade e o dano, que como já dito, é, neste caso, 

presumido. A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, embora não 

nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se concretizar, em 

seu favor, ilícito enriquecimento. Assim sendo, pelos fundamentos acima, 

julgo parcialmente procedente a reclamação e condeno o reclamado a 

pagar a reclamante o valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), a título de 

danos morais, importância que considero ponderada e razoável, capaz de 

traduzir justa reparação, sem configurar enriquecimento ilícito. Este valor 

será monetariamente corrigido pelo INPC-IBGE, a partir desta data, e 

acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. 

Declaro inexigível o débito que deu origem à restrição comercial com 

relação à reclamada. Oficiem-se aos órgãos de restrição ao crédito para 

cancelamento definitivo das restrições comerciais efetivada no CPF do 

reclamante, com relação aos débitos discutidos neste feito. Após o 

trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, através de seus 

advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na forma do artigo 

523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento forçado da sentença, 

com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez por cento sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no Projudi. Intimem-se. 

Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 06 de abril de 2020. JOÃO BOSCO 

SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006079-16.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ AUGUSTO DE CARVALHO RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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: 1001317-54.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ERMELINDA DE SOUZA DO E SANTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1001813-49.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HELIO GIMENES ESTEVES JUNIOR OAB - MT24276/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAMSUNG ELETRONICA DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)
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PROCESSO n. 1001813-49.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:HELIO GIMENES 

ESTEVES JUNIOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HELIO GIMENES 

ESTEVES JUNIOR POLO PASSIVO: SAMSUNG ELETRONICA DA 

AMAZONIA LTDA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: RUA DAS MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, 

CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 79017-121 . 28 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: 1005821-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(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: Sala Audiência Conciliação Juizado Data: 

08/04/2019 14:15 (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: 1005821-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005821-74.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULINO DA SILVA NETO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOICE PINTO PEREIRA DE SIQUEIRA OAB - MT0020116A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTRA ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO RODRIGUES DOS SANTOS OAB - SP0196461A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ação de Reclamação n. 1000070-04.2020.8.11.0006 Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Preliminar – Incompetência. Rejeito a alegação de incompetência absoluta, 

por complexidade, entendo desnecessária a realização de perícia, diante 

da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela 

lançada nos documentos juntados na contestação. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros dos dós órgãos de restrição ao crédito. A parte reclamante não 

reconhece os débitos que deram lastro às restrições comerciais. Afirma 

que nada justifica o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de 

consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua contestação, não 

articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no mérito, opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação, bem como foram consumidos e não 

adimplidos, e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, como se 

vê dos documentos anexados com a contestação, comprovando a 

contratação, o consumo e o débito, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de 

produtos/serviços que adquiriu da reclamada. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

em aberto perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento 

do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes. Assim sendo, 

julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores das reclamadas. Após o trânsito em julgado, a 

reclamante deverá ser intimado, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De 

Cuiabá para Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000070-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

REJANE LEMES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Ação de Reclamação n. 1000070-04.2020.8.11.0006 Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Preliminar – Incompetência. Rejeito a alegação de incompetência absoluta, 
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por complexidade, entendo desnecessária a realização de perícia, diante 

da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela 

lançada nos documentos juntados na contestação. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros dos dós órgãos de restrição ao crédito. A parte reclamante não 

reconhece os débitos que deram lastro às restrições comerciais. Afirma 

que nada justifica o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de 

consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua contestação, não 

articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no mérito, opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação, bem como foram consumidos e não 

adimplidos, e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, como se 

vê dos documentos anexados com a contestação, comprovando a 

contratação, o consumo e o débito, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de 

produtos/serviços que adquiriu da reclamada. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

em aberto perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento 

do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes. Assim sendo, 

julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores das reclamadas. Após o trânsito em julgado, a 

reclamante deverá ser intimado, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De 
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SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA ARAUJO COSTA OAB - MT23601/O (ADVOGADO(A))
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Ação de Reclamação n. 1000069-19.2020.8.11.0006 Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Preliminar – Incompetência. Rejeito a alegação de incompetência absoluta, 

por complexidade, entendo desnecessária a realização de perícia, diante 

da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela 

lançada nos documentos juntados na contestação. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 

registros dos dós órgãos de restrição ao crédito. A parte reclamante não 

reconhece os débitos que deram lastro às restrições comerciais. Afirma 

que nada justifica o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de 

consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua contestação, não 

articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no mérito, opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação, bem como foram consumidos e não 

adimplidos, e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, como se 

vê dos documentos anexados com a contestação, comprovando a 

contratação, o consumo e o débito, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de 

produtos/serviços que adquiriu da reclamada. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

em aberto perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento 

do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes. Assim sendo, 

julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores das reclamadas. Após o trânsito em julgado, a 

reclamante deverá ser intimado, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 

Publicada e registrada no sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. De 

Cuiabá para Cáceres, 07 de abril de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA 

SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000069-19.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:
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Advogado(s) Polo Passivo:
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Ação de Reclamação n. 1000069-19.2020.8.11.0006 Visto. Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas registro que a 

reclamada apresentou contestação no prazo legal. Passo a decidir. Sendo 

a prova documental suficiente para formar convencimento, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do C.P.C. 

Preliminar – Incompetência. Rejeito a alegação de incompetência absoluta, 

por complexidade, entendo desnecessária a realização de perícia, diante 

da assinatura lançada nos documentos juntados na inicial e aquela 

lançada nos documentos juntados na contestação. Diante disto, entendo 

desnecessária a realização de perícia grafotécnica, faço isso, com fulcro 

no disposto nos artigos 5º e 33, da Lei 9.099/95. Mérito. A parte 

reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e judicialmente 

compelida ao pagamento de indenização por danos morais, por indevido 

encaminhamento e manutenção de seu nome e CPF nos cadastros e 
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registros dos dós órgãos de restrição ao crédito. A parte reclamante não 

reconhece os débitos que deram lastro às restrições comerciais. Afirma 

que nada justifica o encaminhamento do seu nome e CPF ao rol de 

consumidores inadimplentes. A parte reclamada na sua contestação, não 

articulou preliminares que mereçam enfrentamento, no mérito, opondo-se à 

pretensão reparatória, a parte reclamada afirma que o débito existe, 

decorrendo de legitima contratação, bem como foram consumidos e não 

adimplidos, e que o encaminhamento dos dados cadastrais da parte 

reclamante aos cadastros de consumidores inadimplentes configura 

exercício regular de direito. E a parte reclamada está com razão, como se 

vê dos documentos anexados com a contestação, comprovando a 

contratação, o consumo e o débito, o que justificou o encaminhamento do 

nome e CPF da parte reclamante ao rol de inadimplentes. Esta ação 

configura verdadeira aventura jurídica onde a parte reclamante pretende 

ser premiada com a condenação da parte reclamada em danos morais, 

caracterizando esta ação verdadeira má fé da parte reclamante. Estando 

em aberto os valores, a inclusão do nome e CPF do reclamante nos órgãos 

de restrição ao crédito configura-se exercício regular de direito. E por 

qualquer ângulo que se analise a questão, se evidencia a má-fé do 

reclamante, que distorce a sequência fática, obviamente para obter ganho 

indevido, consistente na não almejada indenização por danos morais. Por 

fim, destaco que a imprudência do reclamante é flagrante neste caso, já 

que, por injustificável comodismo, deixou de pagar as parcelas de 

produtos/serviços que adquiriu da reclamada. Restando claro que o débito 

inequivocamente existe, não havendo, por consequência, prova do 

suposto ato ilícito perpetrado. Ao contrário, os autos evidenciam que a 

conduta da reclamada nitidamente configura exercício regular de direito 

(art. 188, I, do Código Civil), já que a parte reclamante, não quitou o debito 

em aberto perante a parte reclamada, o que justificou o encaminhamento 

do seu nome aos cadastros de consumidores inadimplentes. Assim sendo, 

julgo improcedente esta reclamação. Condeno a parte reclamante, como 

litigante de má fé (art. 80, II, do CPC), ao pagamento de multa no importe de 

9,9% (nove vírgula nove por cento) sobre o valor dado à causa, bem 

como nas custas processuais e honorários de advogado, que fixo em R$ 

2.000,00 (dois mil reais) – art. 55 da Lei 9.099/95, verba que será paga em 

benefício dos procuradores das reclamadas. Após o trânsito em julgado, a 

reclamante deverá ser intimado, através de seus advogados, para cumprir 

voluntariamente a sentença, na forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, 

sob pena de cumprimento forçado da sentença, com acréscimo de multa 

no percentual de 10% (dez por cento) sobre o valor da obrigação. 
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PROCESSO n. 1001814-34.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:JULIANE 

CRISTINA BISPO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDNALDO 

GONCALVES AGUIAR POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 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: 1001784-04.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TOMAZ GOMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Senhor(a) Advogado do(a) 

REQUERENTE, FINALIDADE: a intimação de Vossa Senhoria para 

comparecer à audiência de Tipo: Conciliação Sala: Sala Audiência 

Conciliação Juizado Data: 14/06/2017 Hora: 15:30 (MT), devendo 

comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente independente de 

intimação pessoal, bem como da decisão proferida nos autos que segue 

abaixo transcrita: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Numero do 

Processo: 1001784-04.2017.8.11.0006 REQUERENTE: TOMAZ GOMES DA 

CUNHA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, em correição. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com pedido de danos morais e tutela 

de urgência proposta por Tomaz Gomes da Cunha em face de Telefônica 

Brasil S/A, a fim de que seja efetuada a exclusão do nome do Requerente 

dos órgãos de restrição ao crédito. Em síntese, o Requerente alega que foi 

surpreendido com o seu nome negativado por uma suposta dívida junto à 

Reclamada. Ocorre que o Requerente jamais manteve qualquer vínculo 

com a Requerida que pudesse ensejar tal ato, razão pela qual recorre ao 

judiciário. É o relatório. Decido. A concessão de tutela específica, 

conforme preceitua os artigo 300 c/c 497 do Código de Processo Civil, é 

perfeitamente possível, desde que seja demonstrada probabilidade do 

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

escopo de assegurar a obtenção de tutela pelo resultado prático 

equivalente. Após detida análise da inicial e seus documentos, não 

vislumbro presente um dos seus requisitos autorizadores, senão o 

principal, qual seja, perigo de dano, do qual decorre o risco ao resultado 

útil do processo (CPC, art. 300), tendo em vista que há outra inscrição do 

nome do Requerente nos cadastros de restrição ao crédito, anterior à 

discutida na presente lide e de empresas distintas. Desse modo, revendo 

entendimento anterior, indefiro o pedido liminar de retirada do nome da 

parte autora dos cadastros de restrição ao crédito, por entender que a 

retirada da anotação do débito mencionado na exordial não irá modificar o 

status do nome do Requerente naquele órgão diante das diversas 

anotações existentes. Assim, nos termos do dispositivo legal retro 

apontado, c/c art. 373, inc. II, do C.P.C., inverto o ônus da prova em favor 

do Requerente, devendo a Requerida apresentar prova quanto à 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo da direito do mesmo, 

nos termos requeridos na inicial. Cite-se e intime-se a parte promovida, 

nos termos e forma legais. No mais, aguarde-se a realização da audiência 

de tentativa de conciliação já designada nos autos. Intimem-se a parte 

Requerente, com as advertências do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

Juíza de Direito Assinado eletronicamente por: HANAE YAMAMURA DE 

O L I V E I R A 

http://pje.tjmt.jus.br/pje/Processo/ConsultaDocumento/listView.seam ID do 

documento: 5520354 17032017550677600000005466750
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TOMAZ GOMES DA CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002207-90.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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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
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Processo Número: 1003551-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1003551-43.2018.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. O reclamante pretende ver a reclamada condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais, em virtude de falsa denúncia de uso de 

bem público em proveito próprio veiculada pela reclamada no ano de 2017, 

por ocasião do Festival Internacional de Pesca, o que lhe causou danos 

morais. Alega que é servidor do Instituto Federal de Educação e 

Tecnologia de Mato Grosso, e á época dos fatos estava lotado no Campus 

de Cáceres, onde, por força de Portaria 38 do IFMT participou do 

planejamento, organização e execução da realização do Festival 

Internacional de Pesca – FIP, no ano de 2017, onde coordenou o projeto 

denominado Consciência Ambiental de Turistas e Pescadores do Pantanal 

Matogrossense juntamente com outros colaboradores. Diz a que ministrou 

palestras e realizou visitas em comunidades ribeirinhas para divulgação do 

projeto, bem como realizou palestras no dia do evento. Afirma que, como 

forma de conscientização do público alvo se inscreveu no evento e 

participou da competição, juntamente com sua esposa, que também fazia 

parte do projeto. Por conta da sua participação na competição foi vítima de 

denúncia veiculada em matéria jornalística pela reclamada por duas vezes, 

nos seguintes termos: Com inflação no preço dos barcos durante o FIPe, 

servidor do IFMT usa o barco da própria instituição. Por João Arruda, 

Cáceres – MT. Na 36ª edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva, 

o FIPe, o servidor do IFMT de Cáceres, Saulo Nobre de Souza, não se fez 

de rogado. Pegou a caminhonete, a carreta, barco e motor da escola e foi 

para o rio Paraguai, participar da competição. Acompanhado de sua 

esposa (que não é estudante e não trabalha no IFMT ) 1 e de mais um 

estudante, concorreram com a inscrição número 10. O servidor Saulo já é 

morador do IFMT, mora na instituição em uma casa construída pelo 

Governo Federal. Porém, usar o bem público para participar de 

campeonato pareceu abuso demais para alguns professores e 

servidores. Inconformado, um professor chegou a registrar a denúncia no 

Ministério Público Federal. O barco utilizado foi adquirido para o Programa 

de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, com a finalidade de dar a 

oportunidade de ribeirinhos estudarem. No entanto, desde 2014 o 

programa está desativado. Saulo Nobre alega que a participação dele foi 

institucional, “representando o IFMT” no FIPe. Ocorre que, 

institucionalmente, o IFMT colaborou com a organização do FIPe, inclusive 

com fiscais. Então, não parece razoável que o IFMT iria colaborar com a 

fiscalização e participação da competição. Para o denunciante ao MPF, 

“Parece claro que a alegação de “participação institucional” é uma 

tentativa de fugir da responsabilidade pelo uso indevido de patrimônio 

público em benefício pessoal. Coordenar projetos ou exercer qualquer 

outra atividade, por mais dedicação que tenha a instituição, não dá a 

ninguém o direito de fazer uso particular de bens públicos . ”. A 

reportagem fez contato com o magnífico reitor do campus IFMT em 

Cáceres, Salmo César e com o servidor Saulo Nobre, sem retorno. A 

assessoria de imprensa do IFMT não se manifestou sobre o assunto. 

Servidor do IFMT se diz vítima de manobras políticas pelo controle do 

SINASEFE. João Arruda. O servidor do Instituto Federal em Cáceres (MT), 

Saulo Nobre de Souza, acusado de utilizar embarcação do da instituição 

no último campeonato de pesca no município, se defendeu das 

acusações, apontando que essa denúncia teria sido “leviana” e com 

interesses puramente eleitoreiros. Saulo Nobre argumenta que coordena 

um projeto ambiental voltado para a conscientização da população quanto 

a importância da preservação. Ele assume que tomou parte da disputa 

valendo prêmio, mas, contrapõe afirmando tratar -se de pesque e solte, 

portanto segundo ele, “ambientamente correto”. Ainda na mensagem 

enviada à reportagem, Saulo afirma que o seu projeto contempla famílias 

de ribeirinhos quanto à conscientização da reciclagem e transporte de lixo. 

Ele atribuiu a denúncia ao fato de estar exercendo a presidência do 

Sindicato que congrega os servidores do Instituto Federal e, de acordo 

consigo mesmo, se “auto avaliando”, apontou que vem desenvolvendo um 

excelente trabalho a frente da entidade sindical. Apesar das justificativas 

apresentadas ao Jornal, nas redes sociais, às vésperas da competição, 

Saulo Nobre conclamou que todos do Instituto Federal torcessem para sua 

equipe. O detalhe é que o Instituto Federal tomou parte da coordenação de 

fiscalização das provas que o servidor participou. Alega o reclamante que 

o reclamado, tanto na primeira matéria como na segunda, em pura 

demonstração de má-fé, editou a reportagem, taxando o reclamante de 

servidor público desonesto, corrupto e criminoso, que utilizava a estrutura 

do IFMT em benefício próprio. A reclamada, em sua peça de contestação, 

confessa que veiculou matéria jornalística, divulgando fatos de interesse 

público ligados ao reclamante, fatos estes confirmados pelo próprio 

reclamante. Diz que a matéria jornalística não tem o condão de provocar 

prejuízos ao reclamante, posto que são resguardadas por fatos 

verdadeiramente ocorridos, haja vista que o reclamado participou da 

competição do Festival Internacional de Pesca de Cáceres utilizando 

veículo e embarcação de propriedade do IFMT. Pois muito bem. Analisando 

os documentos carreados aos autos, dentre eles as Portarias 84 e 38 do 

IFMT e também o projeto de coordenação do reclamante denominado 

Consciência Ambiental de Turistas e Pescadores do Pantanal 

Matogrossense, verifica-se que o reclamante, por força da Portaria 84 do 

IFMT, tinha autorização para utilizar veículos de propriedade do IFMT e, por 

força da Portaria 38 do IFMT, foi convocado para participar do 

planejamento, organização e execução do Festival Internacional de Pesca 

de 2017. Ora, por todos os documentos trazidos ao feito, em momento 

algum o reclamante teve autorização para participar do evento de forma 

direta, pelo que consta, embora alega que participou do evento por força 

de convocação e convite por parte da Prefeitura Municipal, as 

autorizações que o reclamante recebeu do IFMT para participação no 

evento Festival Internacional de Pesca – 2017, foram para planejamento, 

organização e execução, em momento algum teve autorização para 

participar como pescador, disputando premiação nas categorias do 

campeonato, utilizando caminhonete, carreta, barco e motor de 

propriedade do IFMT. Assim, efetivamente, não vejo ato ilícito na denúncia 

divulgada pela reclamada. Sobre a matéria a jurisprudência traz a seguinte 

orientação: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO. DANO 

MORAL DESCARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535, II, do Código de 

Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem 

examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte 

recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, 

suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal 

a quo concluiu que a matéria jornalística se limitou a tecer críticas 

prudentes e a narrar fato de interesse público, havendo exercício regular 

do direito de informação. Nessas hipóteses, não há dano moral a ser 

indenizado, conforme consagrado pela jurisprudência do STJ. Impõe-se, 

portanto, a aplicação da Súmula 7 desta Corte, visto que, não identificado 

abuso no direito de informação, é inviável revolver a prova apreciada no 

acórdão impugnado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1207363/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

08 /05 /2018 ,  DJe  15 /05 /2018 )  ( N e g r i t o  m e u )  ( F o n t e : 

https://scon.stj.jus.br/SCON) Sem dúvida que é assegurada 

constitucionalmente a liberdade de imprensa e liberdade de opinião, 

todavia tal direito não é absoluto e não pode ser exercido ilimitadamente. 

Aquele que divulga matéria jornalística é responsável pelos excessos 

cometidos respondendo por eventual indenização por dano moral 

decorrente de violação ao direito de imagem e honra. Os fatos narrados e 

a reportagem, vinculando o nome do reclamante à fatos que são de sua 

responsabilidade, em meu entender não são suficientes para gerar do 

dano moral, por ter a matéria jornalística, cujo texto apenas retrata fatos 

verdadeiramente ocorridos, sem intenção de denegrir a imagem e honra do 

reclamante. A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de 

comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, 

incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que 

não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade. A 

liberdade de imprensa tem limites no direito à honra das pessoas de modo 

que qualquer publicação acerca de fatos lesivos àquele direito, resulta na 

obrigação de indenizar. A divulgação de matéria jornalística sem nítida 
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intenção de denegrir a imagem e a honra da pessoa não é suficiente para 

gerar dano moral. Assim, sem nenhuma sombra de dúvida, no presente 

caso, a reclamada não extrapolou o direito de informar, não havendo 

abuso no exercício da liberdade de imprensa com ofensa à imagem e a 

honra, razão pela qual é indevido o pedido de dano moral. Assim sendo, 

julgo improcedente a ação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicado no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 13 de abril de 2020. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003551-43.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO NOBRE DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO FERREIRA DE MORAIS OAB - MT0022588A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO BENEDITO ALVES DE ARRUDA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANSERGIO ROJAS PIOVESAN OAB - MT0004848A (ADVOGADO(A))

 

Autos n. 1003551-43.2018.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispenso o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. O reclamante pretende ver a reclamada condenada ao pagamento 

de indenização por danos morais, em virtude de falsa denúncia de uso de 

bem público em proveito próprio veiculada pela reclamada no ano de 2017, 

por ocasião do Festival Internacional de Pesca, o que lhe causou danos 

morais. Alega que é servidor do Instituto Federal de Educação e 

Tecnologia de Mato Grosso, e á época dos fatos estava lotado no Campus 

de Cáceres, onde, por força de Portaria 38 do IFMT participou do 

planejamento, organização e execução da realização do Festival 

Internacional de Pesca – FIP, no ano de 2017, onde coordenou o projeto 

denominado Consciência Ambiental de Turistas e Pescadores do Pantanal 

Matogrossense juntamente com outros colaboradores. Diz a que ministrou 

palestras e realizou visitas em comunidades ribeirinhas para divulgação do 

projeto, bem como realizou palestras no dia do evento. Afirma que, como 

forma de conscientização do público alvo se inscreveu no evento e 

participou da competição, juntamente com sua esposa, que também fazia 

parte do projeto. Por conta da sua participação na competição foi vítima de 

denúncia veiculada em matéria jornalística pela reclamada por duas vezes, 

nos seguintes termos: Com inflação no preço dos barcos durante o FIPe, 

servidor do IFMT usa o barco da própria instituição. Por João Arruda, 

Cáceres – MT. Na 36ª edição do Festival Internacional de Pesca Esportiva, 

o FIPe, o servidor do IFMT de Cáceres, Saulo Nobre de Souza, não se fez 

de rogado. Pegou a caminhonete, a carreta, barco e motor da escola e foi 

para o rio Paraguai, participar da competição. Acompanhado de sua 

esposa (que não é estudante e não trabalha no IFMT ) 1 e de mais um 

estudante, concorreram com a inscrição número 10. O servidor Saulo já é 

morador do IFMT, mora na instituição em uma casa construída pelo 

Governo Federal. Porém, usar o bem público para participar de 

campeonato pareceu abuso demais para alguns professores e 

servidores. Inconformado, um professor chegou a registrar a denúncia no 

Ministério Público Federal. O barco utilizado foi adquirido para o Programa 

de Educação de Jovens e Adultos, PROEJA, com a finalidade de dar a 

oportunidade de ribeirinhos estudarem. No entanto, desde 2014 o 

programa está desativado. Saulo Nobre alega que a participação dele foi 

institucional, “representando o IFMT” no FIPe. Ocorre que, 

institucionalmente, o IFMT colaborou com a organização do FIPe, inclusive 

com fiscais. Então, não parece razoável que o IFMT iria colaborar com a 

fiscalização e participação da competição. Para o denunciante ao MPF, 

“Parece claro que a alegação de “participação institucional” é uma 

tentativa de fugir da responsabilidade pelo uso indevido de patrimônio 

público em benefício pessoal. Coordenar projetos ou exercer qualquer 

outra atividade, por mais dedicação que tenha a instituição, não dá a 

ninguém o direito de fazer uso particular de bens públicos . ”. A 

reportagem fez contato com o magnífico reitor do campus IFMT em 

Cáceres, Salmo César e com o servidor Saulo Nobre, sem retorno. A 

assessoria de imprensa do IFMT não se manifestou sobre o assunto. 

Servidor do IFMT se diz vítima de manobras políticas pelo controle do 

SINASEFE. João Arruda. O servidor do Instituto Federal em Cáceres (MT), 

Saulo Nobre de Souza, acusado de utilizar embarcação do da instituição 

no último campeonato de pesca no município, se defendeu das 

acusações, apontando que essa denúncia teria sido “leviana” e com 

interesses puramente eleitoreiros. Saulo Nobre argumenta que coordena 

um projeto ambiental voltado para a conscientização da população quanto 

a importância da preservação. Ele assume que tomou parte da disputa 

valendo prêmio, mas, contrapõe afirmando tratar -se de pesque e solte, 

portanto segundo ele, “ambientamente correto”. Ainda na mensagem 

enviada à reportagem, Saulo afirma que o seu projeto contempla famílias 

de ribeirinhos quanto à conscientização da reciclagem e transporte de lixo. 

Ele atribuiu a denúncia ao fato de estar exercendo a presidência do 

Sindicato que congrega os servidores do Instituto Federal e, de acordo 

consigo mesmo, se “auto avaliando”, apontou que vem desenvolvendo um 

excelente trabalho a frente da entidade sindical. Apesar das justificativas 

apresentadas ao Jornal, nas redes sociais, às vésperas da competição, 

Saulo Nobre conclamou que todos do Instituto Federal torcessem para sua 

equipe. O detalhe é que o Instituto Federal tomou parte da coordenação de 

fiscalização das provas que o servidor participou. Alega o reclamante que 

o reclamado, tanto na primeira matéria como na segunda, em pura 

demonstração de má-fé, editou a reportagem, taxando o reclamante de 

servidor público desonesto, corrupto e criminoso, que utilizava a estrutura 

do IFMT em benefício próprio. A reclamada, em sua peça de contestação, 

confessa que veiculou matéria jornalística, divulgando fatos de interesse 

público ligados ao reclamante, fatos estes confirmados pelo próprio 

reclamante. Diz que a matéria jornalística não tem o condão de provocar 

prejuízos ao reclamante, posto que são resguardadas por fatos 

verdadeiramente ocorridos, haja vista que o reclamado participou da 

competição do Festival Internacional de Pesca de Cáceres utilizando 

veículo e embarcação de propriedade do IFMT. Pois muito bem. Analisando 

os documentos carreados aos autos, dentre eles as Portarias 84 e 38 do 

IFMT e também o projeto de coordenação do reclamante denominado 

Consciência Ambiental de Turistas e Pescadores do Pantanal 

Matogrossense, verifica-se que o reclamante, por força da Portaria 84 do 

IFMT, tinha autorização para utilizar veículos de propriedade do IFMT e, por 

força da Portaria 38 do IFMT, foi convocado para participar do 

planejamento, organização e execução do Festival Internacional de Pesca 

de 2017. Ora, por todos os documentos trazidos ao feito, em momento 

algum o reclamante teve autorização para participar do evento de forma 

direta, pelo que consta, embora alega que participou do evento por força 

de convocação e convite por parte da Prefeitura Municipal, as 

autorizações que o reclamante recebeu do IFMT para participação no 

evento Festival Internacional de Pesca – 2017, foram para planejamento, 

organização e execução, em momento algum teve autorização para 

participar como pescador, disputando premiação nas categorias do 

campeonato, utilizando caminhonete, carreta, barco e motor de 

propriedade do IFMT. Assim, efetivamente, não vejo ato ilícito na denúncia 

divulgada pela reclamada. Sobre a matéria a jurisprudência traz a seguinte 

orientação: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO INDENIZATÓRIA. EXERCÍCIO REGULAR DA LIBERDADE DE 

EXPRESSÃO JORNALÍSTICA. EXCESSO NÃO IDENTIFICADO. DANO 

MORAL DESCARACTERIZADO. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Não configura ofensa ao art. 535, II, do Código de 

Processo Civil de 1973 o fato de o col. Tribunal de origem, embora sem 

examinar individualmente cada um dos argumentos suscitados pela parte 

recorrente, adotar fundamentação contrária à pretensão da parte, 

suficiente para decidir integralmente a controvérsia. 2. No caso, o Tribunal 

a quo concluiu que a matéria jornalística se limitou a tecer críticas 

prudentes e a narrar fato de interesse público, havendo exercício regular 

do direito de informação. Nessas hipóteses, não há dano moral a ser 

indenizado, conforme consagrado pela jurisprudência do STJ. Impõe-se, 

portanto, a aplicação da Súmula 7 desta Corte, visto que, não identificado 

abuso no direito de informação, é inviável revolver a prova apreciada no 

acórdão impugnado. 3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 

1207363/SP, Rel. Ministro LÁZARO GUIMARÃES (DESEMBARGADOR 

CONVOCADO DO TRF 5ª REGIÃO), QUARTA TURMA, julgado em 

08 /05 /2018 ,  DJe  15 /05 /2018 )  ( N e g r i t o  m e u )  ( F o n t e : 

https://scon.stj.jus.br/SCON) Sem dúvida que é assegurada 

constitucionalmente a liberdade de imprensa e liberdade de opinião, 

todavia tal direito não é absoluto e não pode ser exercido ilimitadamente. 

Aquele que divulga matéria jornalística é responsável pelos excessos 

cometidos respondendo por eventual indenização por dano moral 

decorrente de violação ao direito de imagem e honra. Os fatos narrados e 

a reportagem, vinculando o nome do reclamante à fatos que são de sua 
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responsabilidade, em meu entender não são suficientes para gerar do 

dano moral, por ter a matéria jornalística, cujo texto apenas retrata fatos 

verdadeiramente ocorridos, sem intenção de denegrir a imagem e honra do 

reclamante. A liberdade de pensamento e de expressão da atividade de 

comunicação é assegurada pela Constituição Federal, em seu art. 5º, 

incisos IV e IX, contudo, tais direitos devem ser exercidos de forma que 

não lesionem outros de igual importância, como os de personalidade. A 

liberdade de imprensa tem limites no direito à honra das pessoas de modo 

que qualquer publicação acerca de fatos lesivos àquele direito, resulta na 

obrigação de indenizar. A divulgação de matéria jornalística sem nítida 

intenção de denegrir a imagem e a honra da pessoa não é suficiente para 

gerar dano moral. Assim, sem nenhuma sombra de dúvida, no presente 

caso, a reclamada não extrapolou o direito de informar, não havendo 

abuso no exercício da liberdade de imprensa com ofensa à imagem e a 

honra, razão pela qual é indevido o pedido de dano moral. Assim sendo, 

julgo improcedente a ação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicado no sistema PJE. 

Intimem-se. Cumpra-se. De Cuiabá para Cáceres, 13 de abril de 2020. 

JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000990-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (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: 18/03/2019 13:15 (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: 1000990-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANE CRISTINA RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005047-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S TENIO DUARTE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 03/10/2019 

17:45 (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: 1005047-73.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

S TENIO DUARTE CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006668-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006668-08.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Apenas registro que a reclamada apresentou contestação validamente. 

Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Preliminar - Ilegitimidade passiva. 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. Mérito O reclamante 

adquiriu passagem aérea de Cuiabá-MT para Belo Horizonte-MG, com 

embarque no dia 20/12/2018, com conexão em Campinas-SP. Diz que após 

o pouso em Campinas-SP, foi cientificado que o voo para Belo 

Horizonte-MG foi cancelado foi cancelado, haja vista que um voo da 

reclamada havia realizado pouso de emergência e estava obstruindo a 

pista, impedindo que outras aeronaves pousassem ou decolassem. Afirma 

que tinha compromissos na cidade de Belo Horizonte-MG, motivo pelo qual 

teve que enfrentar a viagem por via terrestre, o que lhe causou um atraso 

na sua viagem de 14 (catorze) horas, sofrendo danos morais e materiais. 

Aduz que sofreu prejuízo no importe de R$ 911,01 (novecentos e onze 

reais e um centavos), sendo R$ 63,00 (sessenta e três reais), referente a 

passagem do aeroporto de Campinas até a Rodoviária de Campina; R$ 

129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente 

a passagem de ónibus de Campinas Belo Horizonte; R$ 32,52 (trinta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos) , referente a alimentação (almoço) em 

virtude do grande lapso temporal que levou a viagem; R$ 685,50 

(seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente a 

passagem aérea de Campinas até Belo Horizonte. A reclamada, em 

contestação, alega que o atraso se deu pela necessidade de realizar 

manutenção não programada em aeronave, que realizou pouso de 

emergência no aeroporto de Belo Horizonte-MG. Aduz que não cometeu 

ato ilícito, razão pela qual não estão presentes os requisitos necessários 

ao dever de indenizar. Sem controvérsia alguma a reclamada atrasou 

viagem do reclamante em mais de 14 (catorze) horas. Nesta situação, de 

injustificado atraso de voo tratando-se de autêntica relação de consumo, é 

assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos 

materiais e morais: “ São direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva 

reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (...)”. Com a obstrução do aeroporto de Belo Horizonte-MG, por 

aeronave que precisava realizar manutenção não programada, o que é 

perfeitamente previsível, causando o cancelamento de pousos e 

decolagens, impedindo que o reclamante prosseguisse com sua viagem, 

nos horários previamente agendados e contratados, esta configurada 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, 

como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, o que 

significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “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 
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inadequadas sobre sua fruição e riscos.” (negritei). Assim, 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. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao reclamante, 

isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço, situação vai muito além dos meros aborrecimentos que são 

ordinariamente suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles 

independem de comprovação, até porque a angústia que se abate sobre 

todos os usuários do transporte aéreo é pública e notória, cabendo 

lembrar que a jurisprudência caminha decididamente no sentido de se 

dispensar a comprovação dos danos de ordem moral, bastando a 

demonstração do fato contrário ao ordenamento e do liame de 

causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única decidiu o 

seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 

VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 

artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. A empresa aérea que diante do atraso de voo, age 

negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O 

valor da condenação deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 0044708-04.2013.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2014). RECURSO 

INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A empresa de aviação que 

permite o cancelamento de voo de seus passageiros, age negligentemente 

e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente a reclamação e 

condeno a reclamada ao pagamento ao reclamante de danos materiais, do 

valor de R$ 911,01 (novecentos e onze reais e um centavos), acrescidos 

de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. 

Também condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, importância que considero 

ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC, 

a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se 

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: 1006668-08.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006668-08.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Apenas registro que a reclamada apresentou contestação validamente. 

Decido. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. Preliminar - Ilegitimidade passiva. 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. Mérito O reclamante 

adquiriu passagem aérea de Cuiabá-MT para Belo Horizonte-MG, com 

embarque no dia 20/12/2018, com conexão em Campinas-SP. Diz que após 

o pouso em Campinas-SP, foi cientificado que o voo para Belo 

Horizonte-MG foi cancelado foi cancelado, haja vista que um voo da 

reclamada havia realizado pouso de emergência e estava obstruindo a 

pista, impedindo que outras aeronaves pousassem ou decolassem. Afirma 

que tinha compromissos na cidade de Belo Horizonte-MG, motivo pelo qual 

teve que enfrentar a viagem por via terrestre, o que lhe causou um atraso 

na sua viagem de 14 (catorze) horas, sofrendo danos morais e materiais. 

Aduz que sofreu prejuízo no importe de R$ 911,01 (novecentos e onze 

reais e um centavos), sendo R$ 63,00 (sessenta e três reais), referente a 

passagem do aeroporto de Campinas até a Rodoviária de Campina; R$ 

129,99 (cento e vinte e nove reais e noventa e nove centavos), referente 

a passagem de ónibus de Campinas Belo Horizonte; R$ 32,52 (trinta e dois 

reais e cinquenta e dois centavos) , referente a alimentação (almoço) em 

virtude do grande lapso temporal que levou a viagem; R$ 685,50 

(seiscentos e oitenta e cinco reais e cinquenta centavos), referente a 

passagem aérea de Campinas até Belo Horizonte. A reclamada, em 

contestação, alega que o atraso se deu pela necessidade de realizar 

manutenção não programada em aeronave, que realizou pouso de 

emergência no aeroporto de Belo Horizonte-MG. Aduz que não cometeu 

ato ilícito, razão pela qual não estão presentes os requisitos necessários 

ao dever de indenizar. Sem controvérsia alguma a reclamada atrasou 

viagem do reclamante em mais de 14 (catorze) horas. Nesta situação, de 

injustificado atraso de voo tratando-se de autêntica relação de consumo, é 

assegurada, no artigo 6º, VI, da Lei 8.078/90, a reparação dos danos 

materiais e morais: “ São direitos básicos do consumidor: (...) VI- a efetiva 

reparação dos danos patrimoniais e morais, individuais, coletivos e 

difusos; (...)”. Com a obstrução do aeroporto de Belo Horizonte-MG, por 

aeronave que precisava realizar manutenção não programada, o que é 

perfeitamente previsível, causando o cancelamento de pousos e 

decolagens, impedindo que o reclamante prosseguisse com sua viagem, 

nos horários previamente agendados e contratados, esta configurada 

defeituosa prestação de serviços, e, como tal, ato ilícito, marcado pelo 

fornecimento de serviço sem a eficiência que dele se espera, 

configurador da obrigação de indenizar. Lembro que, neste particular, 

como fornecedora dos serviços, sua responsabilidade é objetiva, o que 

significa que independe de culpa. Lei 8.078/90: “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.” (negritei). Assim, 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. Ademais, referido artigo atribui ao fornecedor de serviços a 

responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao consumidor. 

Assim, não há que se falar em inocorrência de dano moral ao reclamante, 

isso porque o atraso do voo lhe causou transtorno, cansaço, frustração e 

desconforto, uma vez que foi surpreendida com a deficiente prestação de 

serviço, situação vai muito além dos meros aborrecimentos que são 

ordinariamente suportado por qualquer cidadão na vida cotidiana. Eles 

independem de comprovação, até porque a angústia que se abate sobre 

todos os usuários do transporte aéreo é pública e notória, cabendo 

lembrar que a jurisprudência caminha decididamente no sentido de se 

dispensar a comprovação dos danos de ordem moral, bastando a 

demonstração do fato contrário ao ordenamento e do liame de 

causalidade. Sobre a matéria a E, Turma Recursal Única decidiu o 

seguinte: RECURSO INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – ATRASO DE 

VOO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – DANO MORAL CONFIGURADO 

– SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O 
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artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor atribui ao fornecedor de 

serviços a responsabilidade objetiva quanto aos danos causados ao 

consumidor. A empresa aérea que diante do atraso de voo, age 

negligentemente e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. O 

valor da condenação deve ser fixado nos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 0044708-04.2013.811.0001, Juiz 

Relator Valmir Alaércio dos Santos, julgado em 16/09/2014). RECURSO 

INOMINADO – TRANSPORTE AÉREO – CANCELAMENTO DE VOO – 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – 

NEGLIGÊNCIA DA EMPRESA DE AVIAÇÃO – DANO MORAL 

CONFIGURADO – INDENIZAÇÃO FIXADA FORA DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – REDUÇÃO – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor atribui ao fornecedor de serviços a responsabilidade objetiva 

quanto aos danos causados ao consumidor. 2. A empresa de aviação que 

permite o cancelamento de voo de seus passageiros, age negligentemente 

e gera a obrigação de indenizar a título de dano moral. 3. Reduz-se o valor 

da indenização a título de dano moral se foi fixado fora dos parâmetros da 

razoabilidade e proporcionalidade. (Recurso Inominado n. 

0010921-81.2013.811.0001, Juiz Relator Valmir Alaércio dos Santos, 

julgado em 27/06/2014). A obrigação de indenizar deve ser reconhecida, 

embora não nos moldes postulados inicialmente, diante do risco de se 

concretizar, em favor da reclamante ilícito enriquecimento. Isto posto, 

pelos fundamentos acima, julgo parcialmente procedente a reclamação e 

condeno a reclamada ao pagamento ao reclamante de danos materiais, do 

valor de R$ 911,01 (novecentos e onze reais e um centavos), acrescidos 

de juros de 1% ao mês e correção monetária pelo INPC, a partir da citação. 

Também condeno a reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), a título de danos morais, importância que considero 

ponderada e razoável - diante da não comprovação de danos 

excepcionais -, capaz de traduzir justa reparação, sem configurar 

enriquecimento ilícito. Este valor será monetariamente corrigido pelo INPC, 

a partir desta data, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir 

da citação. Após o trânsito em julgado, a reclamada deverá ser intimada, 

através de seus advogados, para cumprir voluntariamente a sentença, na 

forma do artigo 523, Caput, §1º, do CPC, sob pena de cumprimento 

forçado da sentença, com acréscimo de multa no percentual de 10% (dez 

por cento) e de honorários advocatícios de 10% (dez por cento) sobre o 

valor da obrigação. Publicada e registrada no sistema PJE. Intimem-se 

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: 1001816-04.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

THELMA PIRES GERONIMO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINE DA SILVA MALDONADO OAB - MT21779/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001816-04.2020.8.11.0006 POLO ATIVO:THELMA PIRES 

GERONIMO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JANAINE DA SILVA 

MALDONADO POLO PASSIVO: MUNICIPIO DE CACERES FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CÁCERES - J.E - AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:45 , no endereço: RUA DAS 

MARAVILHAS, S/N, ED. DO FÓRUM, CAVALHADA, CÁCERES - MT - CEP: 

79017-121 . 28 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: 1006109-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006109-51.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 

C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos materiais 

e morais. Afirma que não contratou com a reclamada e mesmo assim teve 

valores debitados no seu benefício de previdenciário, no valor de R$ 

130,00 (cento e trinta reais), o que lhe causou danos morais. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a reclamada em sua defesa alega que não cometeu 

ato ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever 

de indenizar. Diz que opera no mercado financeiro como empresa de 

cobrança do Banco Pan, instituição financeira onde a reclamante realizou 

financiamento bancário para pagamento mediante consignação no seu 

benefício previdenciário, no importe de R$ 4.714,65 (quatro mil, setecentos 

e catorze e sessenta e cinco centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, 

sendo cada uma delas no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Aduz 

que em cumprimento ao contrato que celebrou perante o Banco Pan 

procedeu ao desconto das parcelas no benefício previdenciário da 

reclamada. Pois muito bem. 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, que assim estabelece, litteris: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido. Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pelos documentos 

anexados com a contestação, se verifica, sem nenhuma controvérsia, que 

a reclamante contratou financiamento perante o Banco Pan, no importe de 

R$ 4.714,65 (quatro mil, setecentos e catorze e sessenta e cinco 

centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, sendo cada uma delas no 

valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), cuja cobrança foi, por força de 

contrato realizado entre a reclamada e a instituição financeira, cobrado na 

folha de pagamento do benefício previdenciário da reclamante. Assim, não 

havendo prova da existência de qualquer dos vícios de consentimento do 

contrato de financiamento realizado perante o Banco Pan, que foi 

assinado por livre e espontânea contada da contratante, sem nenhuma 

coação ou dolo, razão pela qual não há se falar na ocorrência de ato ilícito 

e muito menos em danos materiais e morais. Assim sendo, julgo 

improcedente esta reclamação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá para Cáceres, 07 de abril 

de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006109-51.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZA NUNES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULISTA - SERVICOS DE RECEBIMENTOS E PAGAMENTOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENISE DE CASSIA ZILIO OAB - SP90949 (ADVOGADO(A))

 

Processo n. 1006109-51.2019.8.11.0006 – Ação de Reclamação. Visto. 

Dispensado o relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Apenas 

registro que a reclamada apresentou contestação no prazo legal Passo a 

decidir. Sendo a prova documental suficiente para formar convencimento, 

passo ao julgamento antecipado da lide, nos moldes do artigo 355, I, do 
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C.P.C. A parte reclamante pretende ver a parte reclamada condenada e 

judicialmente compelida ao pagamento de indenização por danos materiais 

e morais. Afirma que não contratou com a reclamada e mesmo assim teve 

valores debitados no seu benefício de previdenciário, no valor de R$ 

130,00 (cento e trinta reais), o que lhe causou danos morais. Opondo-se à 

pretensão reparatória, a reclamada em sua defesa alega que não cometeu 

ato ilícito e que não estão presentes os requisitos necessários ao dever 

de indenizar. Diz que opera no mercado financeiro como empresa de 

cobrança do Banco Pan, instituição financeira onde a reclamante realizou 

financiamento bancário para pagamento mediante consignação no seu 

benefício previdenciário, no importe de R$ 4.714,65 (quatro mil, setecentos 

e catorze e sessenta e cinco centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, 

sendo cada uma delas no valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais). Aduz 

que em cumprimento ao contrato que celebrou perante o Banco Pan 

procedeu ao desconto das parcelas no benefício previdenciário da 

reclamada. Pois muito bem. 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, que assim estabelece, litteris: O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação de serviços, bem como informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua função e riscos. §1.º - 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 que foi fornecido. Com 

efeito, a responsabilidade civil do fornecedor de serviços independe de 

culpa (latu sensu), sendo suficiente, para que surja o dever de reparar, a 

prova da existência de nexo causal entre o prejuízo suportado pelo 

consumidor e o defeito do serviço prestado. Pelo § 3.º do mesmo artigo, 

tem-se que o fornecedor somente não será responsabilizado pelo serviço 

defeituoso quando provar que o defeito não existe, ou que decorre de 

culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro. Pelos documentos 

anexados com a contestação, se verifica, sem nenhuma controvérsia, que 

a reclamante contratou financiamento perante o Banco Pan, no importe de 

R$ 4.714,65 (quatro mil, setecentos e catorze e sessenta e cinco 

centavos), em 72 (setenta e duas) parcelas, sendo cada uma delas no 

valor de R$ 130,00 (cento e trinta reais), cuja cobrança foi, por força de 

contrato realizado entre a reclamada e a instituição financeira, cobrado na 

folha de pagamento do benefício previdenciário da reclamante. Assim, não 

havendo prova da existência de qualquer dos vícios de consentimento do 

contrato de financiamento realizado perante o Banco Pan, que foi 

assinado por livre e espontânea contada da contratante, sem nenhuma 

coação ou dolo, razão pela qual não há se falar na ocorrência de ato ilícito 

e muito menos em danos materiais e morais. Assim sendo, julgo 

improcedente esta reclamação. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

baixas, anotações e demais formalidades. Publicada e registrada no 

sistema Projudi. Intimem-se. Cumpra-se. Cuiabá para Cáceres, 07 de abril 

de 2020. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005258-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GRANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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: 24/10/2019 

13:45 (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: 1005258-12.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA REGINA GRANELLA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1004936-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI PAIAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BREINER RICARDO DINIZ RESENDE MACHADO OAB - MG84400-O 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1005041-66.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AMELIA DE LARA AIRES FARIA BRAGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA LÚCIA RICARTE OAB - MT4411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAYLISE CATARINA ROGERIO SEIXAS OAB - MT15483-A 

(ADVOGADO(A))

 

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: 1005151-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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 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: 15/10/2019 

15:45 (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: 1005151-65.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO VIEIRA DE SOUZA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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: 1004988-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

MAURITONIO SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(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: 01/10/2019 

17:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004988-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

MAURITONIO SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE MANIFESTAR-SE QUANTO AO DEPÓSITO EFETUADO PELO 

RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004988-85.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

MAURITONIO SANTOS MARTINEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

LG ELECTRONICS DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

MAURICIO MARQUES DOMINGUES OAB - SP0175513A (ADVOGADO(A))

MARCELO NEUMANN MOREIRAS PESSOA OAB - RJ0110501A 

(ADVOGADO(A))

 

RECLAMANTE MANIFESTAR-SE QUANTO AO DEPOSITO EFETUADO PELO 

RECLAMADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002862-62.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VENILTON MARQUES DE MATOS (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))

 

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: 1004841-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 19/09/2019 

14:15 (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: 1004841-59.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ROBERTO DA COSTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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: 1005124-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BAHIA ACCIOLY LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIELLE MATOS LIMA OAB - PA26458 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (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: 15/10/2019 

13:00 (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: 1005124-82.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO BAHIA ACCIOLY LINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIELLE MATOS LIMA OAB - PA26458 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

APPLE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO BEM COMO DO VALOR DEPOSITADO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GARCIA (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))

 

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: 09/07/2019 

17:45 (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: 1003352-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GARCIA (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))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002955-25.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

INES CONCEICAO MIRANDA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002956-10.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARGARETE RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CANDIDO NISVALDO FRANCA COELHO JUNIOR OAB - MT25057-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

 

EMBARGADO(A) MANIFESTAR NO PRAZO SOBRE OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DE PADUA (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))

 

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: 30/05/2019 

16:15 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 

independente de intimação pessoal. MV

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002395-83.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO FERREIRA DE PADUA (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))

 

INTIMAR O RECLAMANTE PARA COMPROVAR HIPOSSUFICIENCIA 

FINANCEIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002647-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIA JURRUPI DE OLIVEIRA (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))

 

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: 02/07/2019 

13:00 (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: 1002647-86.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FELICIA JURRUPI DE OLIVEIRA (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))

 

INTIMAR RECLAMANTE PARA COMPROVAR SUA HIPOSSUFICIÊNCIA 

FINANCEIRA

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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 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: 17/05/2019 

15:30 (MT), devendo comparecer ao ato acompanhado de vosso(a) cliente 
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independente de intimação pessoal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002181-92.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL RAMOS ANTUNES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCEL SANTOS MARTINEZ OAB - MS23321 (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: 1002349-31.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CÁCERES (REQUERIDO)

 

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

Citação

Citação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003352-84.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL GARCIA (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))

 

INTIMAR A PARTE RECLAMANTE PARA MANIFESTAR-SE QUANTO AOS 

EMBARGOS OPOSTOS

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001583-07.2020.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KASSIA CRISTINA AYRES DA LUZ (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA PAULA DALMAS RODRIGUES OAB - MT0018891A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY DE SOUSA LOPES (TESTEMUNHA)

MUNICIPIO DE CACERES (TESTEMUNHA)

MICHELA MARCIA CAMARGO DA SILVA (TESTEMUNHA)

FLAVIANO SMANIOTTO (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES DECISÃO Processo: 

1001583-07.2020.8.11.0006. TESTEMUNHA: KASSIA CRISTINA AYRES DA 

LUZ TESTEMUNHA: MUNICIPIO DE CACERES, MICHELA MARCIA 

CAMARGO DA SILVA, FLAVIANO SMANIOTTO, WESLEY DE SOUSA 

LOPES Vistos, etc. Intimada para emendar a peça inicial, consistente em 

adequar o valor da causa ao proveito econômico almejado com a presente 

demanda, a Requerente atribuiu a causa o valor de R$ 120.000,00 (cento 

e vinte mil reais) Desse modo, tratando-se de feito movido contra o ente 

público e considerando o valor atribuído à causa ser superior 60 

(sessenta) salários mínimos, o reconhecimento de incompetência absoluta 

deste Juizado Especial da Fazenda Pública é medida que se impõe. Nesse 

sentido, por todo o exposto nos autos, com fundamento no art. 2º da Lei 

n.º 12.153/2009, declino o feito em favor da Vara da Fazenda Pública 

desta Comarca. Às providências. Cumpra-se. CÁCERES, 27 de abril de 

2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8012457-05.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

Q. I. CENTRO EDUCACIONAL LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO SANTIAGO VIEIRA DE BRITO OAB - MT13181/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8012457-05.2015.8.11.0006. EXEQUENTE: Q. I. CENTRO EDUCACIONAL 

LTDA - ME EXECUTADO: SOCIEDADE EDUCACIONAL E TECNICA LTDA 

Vistos, etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. O reclamante requereu a expedição de certidão de 

crédito e após a extinção do processo. É o necessário. O artigo 53, § 4º 

da Lei 9.099/95, prescreve que "não encontrado o devedor ou inexistindo 

bens penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se 

os documentos ao autor”. Ante o exposto, JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, 

nos termos do artigo 53 § 4º da Lei 9.099/95, observando ainda que a 

extinção do processo independe de prévia intimação pessoal da parte 

(artigo 51, 1º da Lei dos Juizados Especiais). Homologo o valor de R$ 

38.234,32 (trinta e oito mil duzentos e trinta e quatro reais e trinta e dois 

centavos). Expeça-se certidão crédito em nome da parte credora nestes 

autos conforme já requerido, como título para que a mesma possa tomar 

as providências extrajudiciais que entender cabíveis, tais como levar o 

título a protesto, ficando, neste caso, responsável pela baixa na restrição 

caso venha a receber o valor devido. Intimem-se. Após, remetam-se os 

autos imediatamente ao arquivo dando-se as baixas necessárias. 

Cumpra-se. CÁCERES, 27 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003047-08.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CIDINEY RODRIGUES FERREIRA OAB - MT8359-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003047-08.2016.8.11.0006. EXEQUENTE: BANCO BRADESCO 

EXECUTADO: ANTONIO CARLOS DE SOUZA Vistos. O autor, devidamente 

intimado para se manifestar acerca do feito processual de ID (17791538), 

quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código 

de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento 

após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz 

Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 

da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010606-62.2014.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA JOSE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEAN PETERSON DE CAMARGO OAB - MT0018102A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ODONTO MEDICA LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELISABETE AUGUSTA DE OLIVEIRA OAB - MT13352-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010606-62.2014.8.11.0006. EXEQUENTE: MARIA JOSE DA SILVA 

EXECUTADO: ODONTO MEDICA LTDA - ME Vistos. A autora, devidamente 

intimada para se manifestar acerca do BACEN de resultado negativo ID 

(20620412), quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, 

inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando 

o arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 24 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1003127-69.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL APARECIDO CRUZ DE PAULA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAUCARD S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1003127-69.2016.8.11.0006 Vistos. O exequente, devidamente 

intimado a requerer o que entender de direito, quedou-se inerte. Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. 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: 8011324-88.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS JOSE DA SILVA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAGNEL CORREA DA COSTA JUNIOR OAB - MT0012934A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

VICTOR OLAVO DA SILVA OAB - MT17172-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011324-88.2016.8.11.0006. REQUERENTE: RUBENS JOSE DA SILVA 

BRITO REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A, FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 

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

exarar o relatório. FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada 

alhures, nota-se que a parte autora foi devidamente intimada para 

apresentar comprovante de residência em seu nome, nos seguintes 

termos: Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos 

autos comprovante de residência em seu nome. Após, conclusos. A 

Reclamante não atendeu ao chamado judicial exarado em 10/09/2018, e, 

por essa razão, foi certificado o decurso do prazo em 03/10/2018, tendo a 

Autora quedado-se inerte até a presente data, 22/03/2019. Sobre o 

assunto: Recurso Inominado nº 1000201-75.2017.8.11.0008.Origem: 

Juizado Especial da Fazenda Pública de Nova Olímpia.Recorrente: ILDA DE 

SOUZA RIBEIRO. Recorridos: ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

NOVA OLÍMPIA. Data do Julgamento: 18/09/2018.E M E N T ARECURSO 

INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA 

- SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - 

RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos art. 485, III do CPC, 

o juiz não resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as 

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias. 2. Na hipótese, a parte autora, intimada para manifestar nos 

autos no prazo de 10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, 

manteve-se inerte, caracterizando o abandono previsto na norma 

processual. 3. Sentença mantida pelos próprios fundamentos, consoante 

previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (RECURSO INOMINADO NÃO 

ENCONTRADO, Julgado em 18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) 

Dispõe o Código de Processo Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O 

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

diligências que lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 

(trinta) dias; Desta forma, não há motivos para que este processo 

continue tramitando, notadamente quando aquele que mais deveria ter 

interesse em seu término permaneceu desatento ao chamado judicial. 

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, 24 de abril de 2020. HANAE 

YAMAMURA DE OLIVEIRA Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011598-86.2015.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE CUNHA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSÉ MENDES DE RESENDE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8011598-86.2015.8.11.0006. REQUERENTE: ELIETE CUNHA REQUERIDO: 

JOSÉ MENDES DE RESENDE Vistos. A autora, devidamente intimada a 

indicar o endereço atual do Requerido, quedou-se inerte ID (15519211). 

Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo 

Civil, julgo extinto o processo, determinando o arquivamento após o 

trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002755-18.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARDOSO GOMES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ISONEL BARBOSA DE SOUZA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002755-18.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JOSE CARDOSO GOMES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ISONEL BARBOSA DE SOUZA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos. O autor, devidamente intimado a indicar o 

endereço atual do Requerido, quedou-se inerte ID (21498433). Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000214-80.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO SILVA (REQUERENTE)

CELIO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILMAR PEDROSO (REQUERIDO)

JONAS ALVES CARDOSO JUNIOR (REQUERIDO)

ROBSON OLIVEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAMMUEL APARECIDO GIRALDELLI OAB - MT0014718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1000214-80.2017.8.11.0006. REQUERENTE: CELIO SILVA, CELSO SILVA 

REQUERIDO: ROBSON OLIVEIRA, JONAS ALVES CARDOSO JUNIOR, 

VILMAR PEDROSO Vistos. O autor, devidamente intimado a indicar o 

endereço atual dos Requeridos, quedou-se inerte ID (18152399). Ante o 

exposto, nos termos do art. 485, inc. II, do Código de Processo Civil, julgo 

extinto o processo, determinando o arquivamento após o trânsito em 

julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010349-66.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

SINDICATO DOS SERVIDORES PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER LEITE DA COSTA PINTO OAB - MT12829-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

8010349-66.2016.8.11.0006. REQUERENTE: SINDICATO DOS SERVIDORES 

PUBLICOS MUNICIPAIS DE CACERES MT REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

Vistos. O autor, devidamente intimado para manifestar sobre o ID 

20605803, permaneceu inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, 

inc. II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando 

o arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos 

ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002848-49.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ DA COSTA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DE FIGUEIREDO PAGOTTO OAB - MT0020983A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1002848-49.2017.8.11.0006. REQUERENTE: ANDRE LUIZ DA COSTA 

BRITO REQUERIDO: EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S.A, Vistos. 

O autor, devidamente intimado para se manifestar acerca da certidão de ID 

21813404, quedou-se inerte. Ante o exposto, nos termos do art. 485, inc. 

II, do Código de Processo Civil, julgo extinto o processo, determinando o 

arquivamento após o trânsito em julgado. Intimem-se. Submeto os autos ao 

M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos termos 

do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, 

etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003292-14.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FELIPE SUSIN (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

UNEMAT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003292-14.2019.8.11.0006. INTERESSADO: FELIPE SUSIN REQUERIDO: 

UNEMAT Vistos, etc. Estão presentes as condições da ação e os 

pressupostos processuais, ausentes vícios de qualquer ordem e sendo 

desnecessária a produção probatória em audiência, o processo está apto 

a julgamento. Com isso, passo à incursão no mérito da demanda, com 

base no artigo 330, I, do CPC. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade 

de Contrato proposta por FELIPE SUSIN em face de FUNDAÇÃO 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT. Diz, em 

síntese, que no ano de 2013 foi contratado temporariamente (contrato n. 

387/2013) para laborar na função de professor, tendo este contrato 

sucessivas prorrogações perdurando nesta situação por 6 anos, motivo 

pelo qual requer a declaração de nulidade dos contratos e pagamento de 

FGTS. A parte reclamada contesta alegando que o regime jurídico dos 

contratos temporários não comporta o pagamento de FGTS. PRELIMINAR 

DE PRESCRIÇÃO Deixo de acolher a preliminar de prescrição, pois em se 
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tratando de direito de trata sucessivo são considerados os valores 

anteriores aos 5 anos da propositura da ação. Pois bem. É cediço que os 

contratos temporários possuem regramento próprio por se constituírem 

forma excepcional de contratação para prestação de serviço público, haja 

vista que o art. 37, inciso II, da Constituição Federal, prevê expressamente 

a necessidade de prévia aprovação em concurso para o provimento dos 

cargos públicos, excepcionando referida regra ao tratar de cargos de 

provimento em comissão e a contratação temporária, em caso de 

excepcional interesse público, senão vejamos: “Art. 37. A administração 

pública direta e indireta de qualquer dos Poderes da União, dos Estados, 

do Distrito Federal e dos Municípios obedecerá aos princípios de 

legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência e, também, 

ao seguinte: II - a investidura em cargo ou emprego público depende de 

aprovação prévia em concurso público de provas ou de provas e títulos, 

de acordo com a natureza e a complexidade do cargo ou emprego, na 

forma prevista em lei, ressalvadas as nomeações para cargo em 

comissão declarado em lei de livre nomeação e exoneração;” O § 2º do 

artigo supramencionado estabelece que “A não observância do disposto 

nos incisos II e III implicará a nulidade do ato e a punição da autoridade 

responsável, nos termos da lei.” O art. 37, IX, CF estabelece que “IX – a lei 

estabelecerá os casos de contratação por tempo determinado para 

atender a necessidade temporária de excepcional interesse público.” Tal 

contratação integrará o regime jurídico administrativo especial, tendo em 

vista sua caracterização precária e diversa da contratação por meio de 

concurso público ou estatutário. Extrai-se dos autos a contratação 

temporária para exercício do cargo de professor, bem como diversos 

aditamentos dos contratos realizados perdurando, assim, os contatos 

temporários por lapso temporal extenso. Ademais, sabendo a parte ré das 

constantes necessidades de substituições tem o dever de realizar de 

concurso público, não caracterizando situações previsíveis como 

excepcionais. A renovação sucessiva dos contratos em detrimento da 

realização de concurso público ofende a excepcionalidade que autoriza a 

contratação prevista no art. 37, IX, da CF, de forma que evidentemente 

nula tal contratação. Sobre o tema, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu a repercussão geral do ARE 646000, no qual se discute a 

“extensão de direitos concedidos aos servidores públicos efetivos aos 

empregados públicos contratados para atender necessidade temporária e 

excepcional do setor público.” No entanto, a Corte ainda não julgou o 

mencionado Agravo ao Recurso Extraordinário. Dessa forma enquanto 

não fixados parâmetros sobre a extensão dos direitos, vigem as regras 

gerais da contratação temporária fixadas na Constituição Federal, na lei 

autorizadora do ente público contratante, nas regras do contrato e na 

jurisprudência da própria Corte Constitucional que já se manifestou 

pontualmente sobre a legalidade do pagamento de algumas verbas. No 

entanto, o artigo 19-A, da Lei nº 8.036/1990, que dispõe sobre o Fundo de 

Garantia do Tempo de Serviço, preleciona: “É devido o depósito do FGTS 

na conta vinculada do trabalhador cujo contrato de trabalho seja declarado 

nulo nas hipóteses previstas no art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

quando mantido o direito ao salário.” O Supremo Tribunal Federal já 

reconheceu a repercussão geral sobre o tema, no sentido de que são 

devidos o saldo de salário e o levantamento de saldo de FGTS nas 

hipóteses de contratação temporária: “CONSTITUCIONAL E TRABALHO. 

CONTRATAÇÃO DE PESSOAL PELA ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA SEM 

CONCURSO. NULIDADE. EFEITOS JURÍDICOS ADMISSÍVEIS EM RELAÇÃO 

A EMPREGADOS: PAGAMENTO DE SALDO SALARIAL E LEVANTAMENTO 

DE FGTS (RE 596.478 - REPERCUSSÃO GERAL). INEXIGIBILIDADE DE 

OUTRAS VERBAS, MESMO A TÍTULO INDENIZATÓRIO. 1. Conforme 

reiteradamente afirmado pelo Supremo Tribunal Federal, a Constituição de 

1988 reprova severamente as contratações de pessoal pela 

Administração Pública sem a observância das normas referentes à 

indispensabilidade da prévia aprovação em concurso público, cominando a 

sua nulidade e impondo sanções à autoridade responsável (CF, art. 37, § 

2º). 2. No que se refere a empregados, essas contratações ilegítimas não 

geram quaisquer efeitos jurídicos válidos, a não ser o direito à percepção 

dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A 

da Lei 8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de 

Garantia por Tempo de Serviço - FGTS. 3. Recurso extraordinário 

desprovido. (RE RECURSO EXTRAORDINÁRIO 705.140 RIO GRANDE DO 

SUL). O acórdão deste Recurso Extraordinário declara expressamente 

que: “5. É de se confirmar, portanto, o acórdão recorrido, adotando-se a 

seguinte tese, para fins de repercussão geral: A Constituição de 1988 

comina de nulidade as contratações de pessoal pela Administração 

Pública sem a observância das normas referentes à indispensabilidade da 

prévia aprovação em concurso público (CF, art. 37, § 2º), não gerando, 

essas contratações, quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos 

empregados contratados, a não ser o direito à percepção dos salários 

referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 

8.036/90, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia 

por Tempo de Serviço - FGTS.” No mesmo sentido a jurisprudência contida 

no ARE 867655: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO 

COM AGRAVO. DIREITO ADMINISTRATIVO. CONTRATAÇÃO 

TEMPORÁRIA. NULIDADE DO CONTRATO. DIREITO AO RECEBIMENTO DO 

FUNDO DE GARANTIA POR TEMPO DE SERVIÇO. REPERCUSSÃO GERAL 

RECONHECIDA. PRECEDENTES. 1. O Plenário da Corte, no exame do RE nº 

596.478/RR-RG, Relator para o acórdão o Ministro Dias Toffoli, concluiu 

que, “mesmo quando reconhecida a nulidade da contratação do 

empregado público, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal, 

subsiste o direito do trabalhador ao depósito do FGTS quando reconhecido 

ser devido o salário pelos serviços prestados”. 2. Essa orientação se 

aplica também aos contratos temporários declarados nulos, consoante 

entendimento de ambas as Turmas. 3. Agravo regimental não provido. 

(ARE 867655 AgR, Relator(a): Min. DIAS TOFFOLI, Segunda Turma, julgado 

em 04/08/2015, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-174 DIVULG 03-09-2015 

PUBLIC 04-09-2015). Dessa forma, considerando o vínculo precário e 

excepcional da parte autora com a administração por regime especial de 

contratação temporária, de natureza jurídico-administrativa distinta da 

celetista, não faz jus a nenhuma verba trabalhista. Todavia, é devido o 

pagamento do correspondente ao que o empregador deveria ter recolhido 

a título de FGTS (8%), com fundamento no disposto da Lei 8.036/90, com a 

interpretação feita pelo STF. Assim, em nome do princípio da informalidade 

dos juizados especiais extrai-se do pedido de pagamento do FGTS o 

pedido de nulidade dos contratos de trabalhos temporários, devendo, 

desta forma ser reconhecido o direito da parte autora ao recebimento do 

FGTS durante o período pleiteado, em que laborou sob a forma de contrato 

temporário. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE os pedidos para 

DECLARAR A NULIDADE dos contratos firmados entre as partes, por 

ausência dos requisitos do art. 37, IX, da CF, e para CONDENAR a 

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO – UNEMAT a 

pagar à parte autora 8% sobre a remuneração bruta (correspondente ao 

percentual que deveria ter recolhido pelo empregador a título de FGTS) 

pelo período em que laborou com contrato precário, acrescidos de juros 

moratórios calculados com base no índice oficial de remuneração básica e 

juros aplicados à caderneta de poupança, nos termos do art. 1º-F da Lei 

nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09 e com a correção monetária 

pelo IPCA-E desde a citação, julgando extinto o processo com resolução 

de mérito, nos termos do art. 485, inciso I, do CPC/15. Incabível a 

condenação em custas e honorários advocatícios, por força da previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Sentença Publicada no PJE. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães Juíza Leiga Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005004-39.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIR DE PAULA FELISBINO OAB - MT26881/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: 

1005004-39.2019.8.11.0006. REQUERENTE: JAIR DE PAULA FELISBINO 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Nos termos do artigo 355, inciso I, 

do Código de Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por 
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não haver necessidade de dilação probatória. Trata-se de Ação 

Declaratória para Promoção Retroativa proposta por JAIR DE PAULA 

FELISBINO em face de ESTADO DE MATO GROSSO. Diz, em síntese, que 

é Praça do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de Mato Grosso 

(CBMMT), com data de inclusão em 21/12/1994, bem como foi transferido 

para o quadro da Reserva Remunerada no dia 05 de abril de 2019, com o 

tempo de efetivo prestado ao Corpo de Bombeiros Militar de 24 anos, 7 

meses e 15 dias na Corporação, que foi somado mais dois anos de 

averbação de tempo de contribuição junto ao INSS, contudo, informa que 

ano 2010 já tinha direito à progressão na carreira, uma vez que preencheu 

todos os requisitos da Lei Complementar nº 408 de 01 de julho de 2010 e 

encontrava-se apto a realizar o Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos (CHOA), mas, o Estado de Mato Grosso alegando falta de 

recurso orçamentário manteve-se inerte no oferecimento do curso, 

impossibilitando que o autor fosse promovido ao Posto de Oficial 

Administrativo Bombeiro Militar, na função de 2º Tenente não ofertando o 

curso de formação. A parte reclamada contesta alegando que o curso 

CHOA é realizado mediante prévio processo seletivo (concurso), dando a 

possibilidade do militar integrante do quadro de Praças ingressarem numa 

nova carreira (Oficiais Administrativos), que requer preparo especializado, 

totalmente alheio a tudo que já exerceram em sua vida profissional, ou 

seja, o CHOA muda o servidor militar da carreira de Praça para carreira de 

Oficial, cujo cargo exige capacitação adequada e específica para 

exercício das funções, por isto, não se trata de uma mudança automática, 

sendo o Curso CHOA apenas um dos vários requisitos para a promoção. 

DA INCOMPETÊNCIA EM RAZÃO DA COMPLEXIDADE DA MATÉRIA Deixo 

de acolher a preliminar de incompetência do juizado em razão da matéria, 

sendo os documentos constantes nos autos suficientes para julgamento 

da lide, Pois bem. Os pedidos da parte autora não merecem prosperar. 

Isso porque, o Supremo Tribunal Federal fixou entendimento de que não há 

direito adquirido a regime jurídico, senão vejamos: EMENTA: DIREITOS 

CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. ESTABILIDADE FINANCEIRA. 

MODIFICAÇÃO DE FORMA DE CÁLCULO DA REMUNERAÇÃO. OFENSA À 

GARANTIA CONSTITUCIONAL DA IRREDUTIBILIDADE DA REMUNERAÇÃO: 

AUSÊNCIA. JURISPRUDÊNCIA. LEI COMPLEMENTAR N. 203/2001 DO 

ESTADO DO RIO GRANDE DO NORTE: CONSTITUCIONALIDADE. 1. O 

Supremo Tribunal Federal pacificou a sua jurisprudência sobre a 

constitucionalidade do instituto da estabilidade financeira e sobre a 

ausência de direito adquirido a regime jurídico. 2. Nesta linha, a Lei 

Complementar n. 203/2001, do Estado do Rio Grande do Norte, no ponto 

que alterou a forma de cálculo de gratificações e, conseqüentemente, a 

composição da remuneração de servidores públicos, não ofende a 

Constituição da República de 1988, por dar cumprimento ao princípio da 

irredutibilidade da remuneração. 3. Recurso extraordinário ao qual se nega 

provimento. (RE 563965, Relator(a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, 

julgado em 11/02/2009, REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-053 DIVULG 

19-03-2009 PUBLIC 20-03-2009 EMENT VOL-02353-06 PP-01099 RTJ 

VOL-00208-03 PP-01254) (g.s) Assim, o fato é que restou demonstrado 

que a Lei Complementar n° 272/2007, vigente na época, dispunha da 

vários requisitos para progressão, sendo o curso CHOA apenas um dos 

requisitos que, inclusive, está adstrito ao critério de discricionaridade da 

administração pública quanto a necessidade e oportunidade de promoção 

de novos oficiais. Desta forma, o conceito de direito adquirido se restringe 

às hipóteses de cumprimento de todos os requisitos legais, ao que sendo 

o curso CHOA processo seletivo não há que se falar, inclusive, na teoria 

da perda de uma chance, pois, a parte autora não tem direito adquirido a 

regime jurídico que deve ser regulamento e conduzido de acordo com o 

interesse público, necessidade e oportunidade da administração. 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: 1005502-09.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILCE MARIA CINTRA GOMES (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 1005502-09.2017.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE EVIDENCIA proposta por GILCE MARIA CINTRA GOMES em face do 

MUNICIPIO DE CACERES MT, sob o fundamento, em síntese, de que faz jus 

à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública municipal fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 11 da Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 

11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças 

da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 861836/RN-STF).” Registro que a Lei Complementar n. 25 de 27 de 

novembro de 1997 disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Cáceres, sendo este o termo limite para se pleitear qualquer 

tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente fora ajuizada em data 

além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, nos termos do 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo liminarmente improcedente o 

pleito autoral: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar 

liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência 

de decadência ou de prescrição. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 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: 8011949-25.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DOMINGAS DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 8011949-25.2016.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE EVIDENCIA proposta por MARIA DOMINGAS DE SOUZA em face do 

ESTADO DE MATO GROSSO, sob o fundamento, em síntese, de que faz 
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jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Assim, nos termos do artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo 

liminarmente improcedente o pleito autoral: Art. 332. Nas causas que 

dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - 

enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz 

também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003197-81.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARLY OLIVEIRA NASCIMENTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATA CINTRA RASCHEJA OAB - MT15625-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 1003197-81.2019.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM EXIBIÇÃO DE 

DOCUMENTOS proposta por MARLY OLIVEIRA NASCIMENTO em face do 

MUNICIPIO DE CACERES MT, sob o fundamento, em síntese, de que faz jus 

à diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública municipal fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 11 da Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 

11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças 

da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 861836/RN-STF).” Registro que a Lei Complementar n. 25 de 27 de 

novembro de 1997 disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Cáceres, sendo este o termo limite para se pleitear qualquer 

tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente fora ajuizada em data 

além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, nos termos do 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo liminarmente improcedente o 

pleito autoral: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar 

liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência 

de decadência ou de prescrição. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 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: 8011693-82.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DOMINGAS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILMARA PINHEIRO LIMA OAB - MT0008467A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 8011693-82.2016.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE URVCOM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DA TUTELA proposta por ELIETE DOMINGAS 

DA SILVA em face do MUNICIPIO DE CACERES MT, sob o fundamento, em 

síntese, de que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos 

ditames da Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a 

URV no ano de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus 

vencimentos por ser servidora pública municipal fazendo jus à 

incorporação do percentual de perda salarial de 11,98% decorrente da 

defasagem verificada entre a data da elaboração da folha e o efetivo 

pagamento. Nesse contexto, pugna pela condenação do requerido no 

dever de incorporar definitivamente em sua folha de pagamento o 

percentual de 11,98% e o pagamento dos valores pretéritos decorrentes 

da incorporação. É a síntese necessária. Decido. Dispõe a Súmula 11 da 
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Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 11: O início do marco 

prescricional para reivindicar eventuais diferenças da conversão de 

moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor (URV) é a edição 

da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das Carreiras de cada 

categoria de servidor público (Embargos de Declaração do RE 

861836/RN-STF).” Registro que a Lei Complementar n. 25 de 27 de 

novembro de 1997 disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Cáceres, sendo este o termo limite para se pleitear qualquer 

tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente fora ajuizada em data 

além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, nos termos do 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo liminarmente improcedente o 

pleito autoral: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar 

liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência 

de decadência ou de prescrição. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 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: 1005482-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FATIMA ROSANA DE FREITAS BARBOSA (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)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 1005482-18.2017.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA COM PEDIDO DE TUTELA 

DE EVIDENCIA proposta por FATIMA ROSANA DE FREITAS BARBOSA em 

face do MUNICIPIO DE CACERES MT, sob o fundamento, em síntese, de 

que faz jus à diferença acarretada pela não observância dos ditames da 

Lei nº. 8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano 

de 1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública municipal fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 11 da Turma Única Recursal do TJMT: “SÚMULA 

11: O início do marco prescricional para reivindicar eventuais diferenças 

da conversão de moeda de Cruzeiros Reais para Unidade Real de Valor 

(URV) é a edição da primeira Lei de Reestruturação Remuneratória das 

Carreiras de cada categoria de servidor público (Embargos de Declaração 

do RE 861836/RN-STF).” Registro que a Lei Complementar n. 25 de 27 de 

novembro de 1997 disciplina o Regime Jurídico dos Servidores Públicos do 

Município de Cáceres, sendo este o termo limite para se pleitear qualquer 

tipo de valores de URV. Ocorre que a ação presente fora ajuizada em data 

além do prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Assim, nos termos do 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo liminarmente improcedente o 

pleito autoral: Art. 332. Nas causas que dispensem a fase instrutória, o 

juiz, independentemente da citação do réu, julgará liminarmente 

improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - enunciado de súmula de 

tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz também poderá julgar 

liminarmente improcedente o pedido se verificar, desde logo, a ocorrência 

de decadência ou de prescrição. Ante o exposto, com fundamento no 

artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo extinto o processo, com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, inciso II, do Código de 

Processo Civil. 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: 8011952-77.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS FRANCISCO RODRIGUES DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLY DE FATIMA FERREIRA OAB - MT0004727A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo nº. 8011952-77.2016.8.11.0006 VISTOS, ETC. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA DE COBRANÇA DE URV COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DOS EFEITOS DE TUTELA ESPECÍFICA proposta por 

DOMINGOS FRANCISCO RODRIGUES DE CAMPOS em face do ESTADO DE 

MATO GROSSO, sob o fundamento, em síntese, de que faz jus à 

diferença acarretada pela não observância dos ditames da Lei nº. 

8.990/94 quando da conversão do cruzeiro real para a URV no ano de 

1994, pretendendo, pois, a revisão geral dos seus vencimentos por ser 

servidora pública estadual fazendo jus à incorporação do percentual de 

perda salarial de 11,98% decorrente da defasagem verificada entre a data 

da elaboração da folha e o efetivo pagamento. Nesse contexto, pugna 

pela condenação do requerido no dever de incorporar definitivamente em 

sua folha de pagamento o percentual de 11,98% e o pagamento dos 

valores pretéritos decorrentes da incorporação. É a síntese necessária. 

Decido. Dispõe a Súmula 10 da Turma Única Recursal do TJMT: SÚMULA 

10: Os servidores públicos do Poder executivo estadual não têm direito à 

pretensão da diferença ou implantação de valores da conversão de 

Cruzeiro Real para Unidade Real de Valor (URV), ante a recomposição 

realizada pela Lei 6.528 de 15/09/1994. Ainda, colaciono aos autos 

precedente da TRU/MT: EMENTA RECURSO INOMINADO – FAZENDA 

PÚBLICA – AÇÃO DE COBRANÇA – PRELIMINAR DE PRESCRIÇÃO 

REJEITADA – PRELIMINAR DE NULIDADE REJEITADA – PLEITO DE 

RECEBIMENTO DA DIFERENÇA SALARIAL DECORRENTE DA URV – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DO ESTADO DE 

MATO GROSSO – REESTRUTURAÇÃO DA CARREIRA – AUSÊNCIA DE 

DIFERENÇAS SALARIAIS A RECEBER – DIREITO DEVIDAMENTE 

IMPLEMENTADO – ENTENDIMENTO SUMULADO – SÚMULA 10 DA TRU – 

SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. O marco inicial do prazo 

prescricional, para reclamar diferenças não recebidas nos 05 (cinco) 

anos anteriores à reestruturação, é a vigência da lei que reestrutura a 

carreira do servidor. Não há nulidade sem que tenha havido prejuízo à 

parte que a invoca. Se a decretação da revelia ocorreu, porém o 

magistrado deixa de aplicar seus efeitos, julgando o mérito de forma 

fundamentada, inexiste prejuízo. É o princípio da “pas de nulittè sanz 

grief”. Comprovado que as perdas salariais já foram recompostas pelas 

Leis nº 6.528/1994 e nº 6.583/1994, que tinham objetivo específico de 

recomposição salarial pela defasagem da moeda em razão da conversão 

de Cruzeiros Reais para URV, inexiste diferença a ser recebida. A Turma 

Recursal Única, sobre a referida temática, editou a Súmula nº 10: “Os 

servidores do Poder Executivo Estadual não têm direito à pretensão da 

diferença ou implantação de valores da conversão de Cruzeiro Real para 

Unidade Real de Valor, ante a recomposição realizada pela Lei 6.528 de 

15/9/1994.”. Sentença reformada. Recurso provido. (N.U 

0001286-32.2013.8.11.0048, TURMA RECURSAL, LUCIA PERUFFO, Turma 
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Recursal Única, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019) 

Assim, nos termos do artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º, julgo 

liminarmente improcedente o pleito autoral: Art. 332. Nas causas que 

dispensem a fase instrutória, o juiz, independentemente da citação do réu, 

julgará liminarmente improcedente o pedido que contrariar: (...) IV - 

enunciado de súmula de tribunal de justiça sobre direito local. § 1º O juiz 

também poderá julgar liminarmente improcedente o pedido se verificar, 

desde logo, a ocorrência de decadência ou de prescrição. Ante o 

exposto, com fundamento no artigo 332, inciso IV c/c parágrafo 1º julgo 

extinto o processo, com resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, 

inciso II, do Código de Processo Civil. 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: 1007060-79.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PABLO PIZZATTO GAMEIRO OAB - MT22323/O (ADVOGADO(A))

RICARDO AMBROSIO CURVO FILHO OAB - MT0022120A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CACERES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007060-79.2018.8.11.0006. REQUERENTE: VILSON ALVES DOS SANTOS 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES Vistos etc. Dispenso o relatório, em 

atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Cuida-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO LIMINAR 

ajuizada por VILSON ALVES DOS SANTOS, contra o MUNICÍPIO DE 

CÁCERES, na qual pugna pelo pagamento do adicional de periculosidade, 

sob o fundamento de que o autor exerce o cargo de guarda municipal, 

estando exposto diariamente a risco de vida. O Requerido apresentou 

contestação argumentando inexistência de previsão legal quanto ao 

pedido do autor. Em análise aos autos, entendo que é caso de 

procedência do pedido. No tocante ao direito do adicional de remuneração 

às atividades perigosas previsto expressamente no art. 7º, XXIII da 

Constituição da República de 1988, trata-se de norma de eficácia limitada, 

ou seja, de aplicação mediata, indireta e reduzida, necessitando de lei 

infraconstitucional que discipline e regulamente a sua aplicabilidade. A 

citada norma constitucional é regulada, em âmbito municipal, pela Lei 

Complementar 25/1997, na qual reconhece o direito de adicional de 

periculosidade para os casos em que a atividade exponha o servidor a 

risco, conforme segue: “Art. 166. Os servidores que trabalham em locais 

insalubres, em contato permanente com substâncias tóxicas, ou com risco 

de atividade, fazem jus a um adicional sobre o vencimento do cargo 

efetivo, na forma da Lei. § 1º A eliminação ou neutralização da 

insalubridade ocorrerá: I – Com a adoção de medias que conservem o 

ambiente o ambiente de trabalho dentro dos limites de tolerância. II – com o 

fornecimento gratuito pela Administração Pública Municipal, e a utilização 

de equipamento de proteção individual ao servidor, que diminuam a 

intensidade do agente agressivo a limites de tolerância. §2º O exercício do 

trabalho em condições insalubres, acima dos limites de tolerância 

estabelecidos em lei local ou consoante as normas estabelecidas pelo 

Ministério do Trabalho e Emprego, assegura a percepção de adicional 

respectivamente de 40% (quarenta por cento), 20% (vinte por cento) e 

10% (dez por cento) do valor do salário base de acordo com a 

classificação nos graus máximo, médio e mínimo.” Em interpretação literal 

do dispositivo municipal, pode-se concluir que, na ausência de legislação 

local específica que complemente a respectiva norma legislativa, há a 

possibilidade do preenchimento da respectiva lacuna pelas disposições 

estabelecidas pelo Ministério de Trabalho e Emprego que tratam sobre a 

matéria. Diante disso, é aplicável ao caso a Norma Regulamentadora nº 16 

do Ministério do Trabalho, especificamente em seus anexos 16.1 e 16.2 

anexo 03 na qual define as atividades que fazem jus ao adicional de 

periculosidade, conforme segue: “NR 16 - São consideradas atividades e 

operações perigosas as constantes dos Anexos desta Norma 

Regulamentadora - NR. 16.2 O exercício de trabalho em condições de 

periculosidade assegura ao trabalhador a percepção de adicional de 30% 

(trinta por cento), incidente sobre o salário, sem os acréscimos 

resultantes de gratificações, prêmios ou participação nos lucros da 

empresa. Delimitado que as atividades perigosas são aquelas definidas no 

anexo 03 da NR 16 intitulado “ATIVIDADES E OPERAÇÕES PERIGOSAS 

COM EXPOSIÇÃO A ROUBOS OU OUTRAS ESPÉCIES DE VIOLÊNCIA 

FÍSICA NAS ATIVIDADES PROFISSIONAIS DE SEGURANÇA PESSOAL OU 

PATRIMONIAL”: 1. As atividades ou operações que impliquem em 

exposição dos profissionais de segurança pessoal ou patrimonial a 

roubos ou outras espécies de violência física são consideradas 

perigosas. 2. São considerados profissionais de segurança pessoal ou 

patrimonial os trabalhadores que atendam a uma das seguintes condições: 

a) empregados das empresas prestadoras de serviço nas atividades de 

segurança privada ou que integrem serviço orgânico de segurança 

privada, devidamente registradas e autorizadas pelo Ministério da Justiça, 

conforme lei 7102/1983 e suas alterações posteriores. b) empregados que 

exercem a atividade de segurança patrimonial ou pessoal em instalações 

metroviárias, ferroviárias, portuárias, rodoviárias, aeroportuárias e de 

bens públicos, contratados diretamente pela administração pública direta 

ou indireta. Do laudo pericial acostado no ID 24818756, resta 

caracterizada a periculosidade (30%) pela exposição da parte autora a 

situações de risco a sua integridade fisíca de forma habitual e 

permanente. Desse modo, concluindo o laudo pericial como o ambiente 

laboral perigoso atividades na NR 16 – anexo 03, é de se reconhecer o 

direito ao pagamento do adicional de periculosidade à parte enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde. Quanto ao termo 

inicial do pagamento, este deve ocorrer da data de elaboração do laudo 

pericial, conforme entendimento sedimentado pelo TJMT: RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL E REMESSA NECESSÁRIA - RECLAMAÇÃO 

TRABALHISTA - PLEITO DE ADICIONAL DE INSALUBRIDADE - PREVISÃO 

NA LEI MUNICIPAL - PERÍCIA TÉCNICA REALIZADA - LAUDO PERICIAL 

ATESTANDO A INSALUBRIDADE - TERMO INICIAL - DATA DA 

ELABORAÇÃO DO LAUDO - CORREÇÃO MONETÁRIA- RETIFICADA - 

APELO DESPROVIDO - SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. 

[...]Após análise empírica, se o laudo pericial não dá margens para dúvidas 

acerca da necessidade concreta da inclusão do adicional de insalubridade 

de grau médio nos vencimentos do interessado e se a lei do ente municipal 

confere, expressamente, o direito para aqueles que se encontrem em 

determinada situação insalubre, resta incontroversa a exigibilidade do 

mesmo.2 – {...}(Apelação / Remessa Necessária 7611/2016, Desa. Maria 

Aparecida Ribeiro, primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado 

em 17/04/2017, Publicado no DJE 16/05/2017).2. A jurisprudência do STJ 

entende que o pagamento do adicional de insalubridade está condicionado 

ao laudo que prova efetivamente as condições insalubres a questão 

submetidos os Servidores. Assim, "não cabe seu pagamento pelo período 

que antecedeu a perícia e a formalização do laudo comprobatório, 

devendo ser afastada a possibilidade de presumir insalubridade em 

épocas passadas, emprestando-se efeitos retroativos a laudo pericial 

atual." (REsp 1.400.637/RS, Rel. Min. Humberto Martins, 

DJe24.11.2015).3.."[...]As condenações impostas à Fazenda Pública de 

natureza previdenciária sujeitam-se à incidência do INPC, para fins de 

correção monetária, no que se refere ao período posterior à vigência da 

Lei 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91. Quanto aos juros 

de mora, 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). (REsp 1495146/MG, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 

primeira seção, julgado em 22/02/2018, DJe 02/03/2018).4. Recurso 

d e s p r o v i d o . 5 .  S e n t e n ç a  p a r c i a l m e n t e  r e t i f i c a d a .  ( N . U 

0011649-44.2012.8.11.0006, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

07/05/2018, Publicado no DJE 23/05/2018) Isso posto, e por tudo mais que 

nos autos consta, DECIDO: a) JULGAR PROCEDENTE o pedido com fulcro 

no art. 487, I do CPC/15 c/c art. 166 da Lei Complementar Municipal nº 
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25/1997 para condenar o Município de Cáceres –MT a: pagar o adicional 

de periculosidade de 30% (trinta por cento) sobre o vencimento base do 

servidor desde a data de elaboração do laudo LTCAT até enquanto 

perdurarem as condições de trabalho nocivas à saúde; b) Os valores 

pretéritos devem ser atualizados monetariamente na forma da modulação 

de efeitos das ADISs 4.425/DF e 4.357/DF; c) Deixo de condenar em 

custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, 

da Lei nº 9.099/95; d) Processo não sujeito ao reexame necessário de 

sentença, forte no art. 496, §3º, I do CPC/15; e) Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. 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, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1007100-95.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

EZIO DA SILVA LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON TUBINO SILVA OAB - MT5239-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIEGO ODYNEI PEDROSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007100-95.2017.8.11.0006. REQUERENTE: EZIO DA SILVA LEAL 

REQUERIDO: DIEGO ODYNEI PEDROSO, 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 INDENIZATÓRIA 

ajuizada por EZIO DA SILVA LEAL em face de DIEGO ODYNEI PEDROSO e 

ESTADO DE MATO GROSSO Alega o Requerente que é policial militar no 

posto de 3º Sargento da PM e, componente do 4° Batalhão da Policia Militar 

de Proteção Ambiental de Cáceres/MT. Aduz o Reclamante que no dia 

16/06/2016 juntamente com seus companheiros militares de batalhão 

foram atender uma ocorrência denunciada anonimamente pelo crime de 

maus tratos de animais na residência do Segundo Requerido, Diego 

Odiney Pedroso, localizada no município de Cáceres. O Reclamante e os 

demais policiais militares, em atendimento a ocorrência, procederam a 

apreensão dos animais que em tese recebiam maus tratos como também 

materiais supostamente utilizados na prática de ilícito. Afirma que o 

primeiro Requerido indignado com a apreensão de seus animais, 

protocolou pedido de providências junto ao Comandante do Batalhão da 4° 

CIAPMPA/Cáceres alegando que a guarnição que atendeu a ocorrência 

teria agido com abuso de poder ao fazer apreensão de seus animais. Em 

face da notícia da infração perpetrados pelo Requerente e demais policiais 

foi aberta sindicância administrativa para apurar os fatos. O Requerido 

Diego Odiney Pedroso, apresentou contestação negando os fatos em 

sede exordial pelo Requerente e sustentando que não houve qualquer 

dano moral a ser indenizado. Instado a se manifestar o Estado de Mato 

Grosso permaneceu inerte. Passo à análise do mérito. 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. No caso em comento, 

devemos apartar as ações dos Requeridos, não há como analisar o caso 

em tela, atribuindo a ambos a mesma responsabilidade por seus atos 

praticados. No que concerne as ações tomadas pelo Estado de Mato 

Grosso, temos que foram realizadas dentro das margens da legalidade. A 

Administração Pública sempre deve investigar infrações disciplinares 

cometidas por agentes públicos no exercício das suas funções, porquanto 

a apuração decorre do poder disciplinar, que tem por fundamento o poder 

hierárquico, o qual possui caráter irrenunciável. Os instrumentos utilizados 

para apuração de fatos relacionados à responsabilidade administrativa de 

servidor público, e, se for o caso, para a aplicação da respectiva 

penalidade administrativa, são o processo administrativo disciplinar e a 

sindicância acusatória. A respeito da obrigatoriedade de apuração 

irregularidade administrativa imputada a servidor público, cumpre 

colacionar a seguinte ementa de julgado do Superior Tribunal de Justiça – 

STJ sobre o assunto em questão, in litteris: PROCESSUAL CIVIL E 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. 

SERVIDOR PÚBLICO FEDERAL. ANALISTA JUDICIÁRIO, EXECUÇÃO DE 

MANDADOS. SINDICÂNCIA INVESTIGATIVA E PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. DENÚNCIA ANÔNIMA. PODER-DEVER DA 

ADMINISTRAÇÃO. ART.143 DA LEI 8.112/1990. DENÚNCIA 

ACOMPANHADA POR OUTROS ELEMENTOS DE PROVA SUFICIENTES A 

DENOTAR A CONDUTA IRREGULAR DO SERVIDOR. COMISSÃO DE 

SINDICÂNCIA E DO PROCESSO ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. 

INEXISTÊNCIA DE NULIDADE. OBSERVÂNCIA DA REGRA DO ART. 149 DA 

LEI 8.112/1990. EXIGÊNCIA APENAS DO PRESIDENTE DA COMISSÃO 

OCUPAR CARGO EFETIVO SUPERIOR OU DO MESMO NÍVEL, OU TER 

NÍVEL DE ESCOLARIDADE IGUAL OU SUPERIOR AO DO INDICIADO. 

PRECEDENTES. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE INFRAÇÃO DISCIPLINAR 

OU ILÍCITO PENAL. IMPOSSIBILIDADE DE CONHECIMENTO. NECESSÁRIA 

DILAÇÃO PROBATÓRIA. DESCABIMENTO. RECURSO ORDINÁRIO NÃO 

PROVIDO. 1. Trata-se de recurso ordinário em Mandado de Segurança 

onde pretende o recorrente a concessão integral da segurança a fim de 

reconhecer a nulidade da Sindicância e do Processo Administrativo 

Disciplinar e, consequentemente, do ato apontado como coator, porquanto 

teriam sido deflagrados através de denúncia anônima, a violar a regra do 

art. 144 da Lei 8.112/1990; tendo em vista que o fato noticiado não 

configuraria evidente infração disciplinar ou ilícito penal, porquanto 

ocorrido em evento externo ao local de trabalho e que sequer haveria a 

comprovação da autoria e materialidade, não guardando relação direta 

com os deveres ou proibições impostas aos servidores públicos federais 

e diante da inobservância do princípio da hierarquia na formação das 

Comissões de Sindicância e de Processo Administrativo Disciplinar. 2. É 

firme o entendimento no âmbito do STJ no sentido de que inexiste 

ilegalidade na instauração de sindicância investigativa e processo 

administrativo disciplinar com base em denúncia anônima, por conta do 

poder-dever de autotutela imposto à Administração (art. 143 da Lei 

8.112/1990), ainda mais quando a denúncia decorre de Ofício do próprio 

Diretor do Foro e é acompanhada de outros elementos de prova que 

denotariam a conduta irregular praticada pelo investigado, como no 

presente casu. Precedentes. (...) (RMS 44.298/PR, Rel. Ministro MAURO 

CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 18/11/2014, DJe 

24/11/2014). Nessa linha argumentativa da obrigatoriedade de apuração 

de fatos relacionados a irregularidades funcionais atribuídas a servidores 

públicos, vale transcrever o seguinte argumento doutrinário, ipsis verbis: 

Por conseguinte, em função do princípio da supremacia do interesse 

público, o superior hierárquico que toma conhecimento, pessoalmente ou 

por meio de denúncia, da prática de faltas administrativas de seu 

subordinado, está obrigado a apurar os fatos, mediante sindicância 

investigatória, ou exercitar o direito de punir estatal com a abertura de 

sindicância punitiva ou processo administrativo disciplinar (art. 143, caput, 

Lei Federal nº 8.112/90), sob pena de incorrer em crime contra a 

Administração Pública (condescendência criminosa: art. 320, Código 

Penal) (...) (CARVALHO, Antonio Carlos Alencar. Manual de processo 

administrativo disciplinar e sindicância: à luz da jurisprudência dos 

Tribunais e da casuística da Administração Pública. 5. ed. rev. atual. e 

aum. Belo Horizonte: Fórum, 2016). Depreende-se, portanto, que a 

instauração de procedimento punitivo, por si só, não pode ser enquadrado 

como ato ilegal que rende ensejo a dano moral ao servidor público. Sendo 

assim e não obstante os efeitos negativos suportados pelo servidor 

público no seu ambiente social e de trabalho, é factível asseverar que a 

deflagração de sindicância acusatória para apurar eventual 

responsabilidade administrativa, quando existem de indícios suficientes de 

autoria e materialidade de falta funcional, não configura, por si só, dano 

moral. No que diz respeito as ações perpetradas pelo Requerido Diego 

Odiney Pedroso, esta sim, é passível de penalização por dano moral. É 

flagrante que os termos usado pelo Requerido não foram os mais 

adequados, se valendo de afirmações pesadas, que atribuem a quem é a 

vitima das ofensas, uma grande mágoa e revolta. O Requerido tem o direito 

de se insurgir contra quaisquer atos de agentes públicos, mas esse 

insurgimento deve respeitar o profissional do outro lado, com dizeres, que 

não sejam entendidos como verdadeiras ofensas. Desta forma, tal 

conduta é reprovada pelo direito brasileiro, o qual é tido como ilícito civil, 

passível de responsabilidade conforme os termos do art. 186 e 927 e 

seguintes, todos do Código Civil brasileiro: Art. 186. Aquele que, por ação 
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ou omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito. Art. 927 

- Aquele que, por ato ilícito (art. 186 e 187), causar dano a outrem, fica 

obrigado a repará-lo. Demais disso, a Constituição Federal em vigor cuida 

da proteção do direito à honra e à imagem das pessoas de forma 

expressa e efetiva: Art. 5º (...) (...) X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação. 

Portanto, é desnecessária a demonstração processual da ocorrência de 

abalo psicológico, tratando-se, pois, de dano moral in re ipsa. Subsiste, 

pois, o dever do réu de indenizar a parte autora, cabendo a este Juízo 

fixar a indenização por dano moral atendendo os princípios da 

razoabilidade, da capacidade econômica do réu e da exemplaridade. 

Diante do exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos 

formulados na exordial, para: a) JULGAR IMPROCEDENTES os pedidos da 

parte autora em desfavor do Estado de Mato Grosso; b) CONDENAR o 

Requerido Diego Odiney Pedroso a pagar à parte reclamante a título de 

danos morais, a importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), a título de 

indenização por danos morais, com juros de mora de 1% a.m. e correção 

monetária a partir desta data (súmula 362 do STJ), e o faço com resolução 

do mérito a teor do art. 487, I CPC. 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, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005573-11.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICEIA APARECIDA SILVA DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HALISON RODRIGUES DE BRITO OAB - MT0022355A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MONTENEGRO DOTTA OAB - SP155456 (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005573-11.2017.8.11.0006. REQUERENTE: VALDICEIA APARECIDA 

SILVA DE MORAES REQUERIDO: FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITÓRIOS NÃO-PADRONIZADOS NPL I 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 

VALDICEIA APARECIDA SILVA DE MORAES em face de NPL (FIDC NPL I) - 

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS NPL I. Diz, em 

síntese, que foi inscrita indevidamente no cadastro de proteção ao crédito 

nos valores de R$481,48 (Quatrocentos e oitenta e reais, e quarenta e oito 

centavos) e R$353,53 (Trezentos e cinquenta e três reais, e cinquenta e 

três centavos), contudo, desconhece o débito. A parte reclamada 

contesta alegando que a parte autora contratou com a empresa Natura 

Cosméticos S/A e que os débitos foram cedidos, sendo, assim, legitima a 

inscrição nos órgãos de proteção ao crédito. Pois bem. No caso, não 

havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento do feito, 

preparado está o processo para julgamento antecipado, uma vez que as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. A parte reclamada não trouxe documentos 

comprobatórios da origem do débito, pois, inexiste nos autos qualquer 

contrato de prestação de serviços devidamente assinado pelo 

consumidor, áudio de gravação se a contratação se realizou por meio de 

"call center" ou histórico de utilização dos serviços oferecidos pela 

Reclamada. Ademais, em que pese a parte reclamada tenha trazido novos 

documento no ID 30383589 tratam-se apenas de documentos unilaterais 

(nota fiscal) que não comprovam a contratação pela parte autora com a 

empresa cedente, motivo pelo qual desnecessário se faz a intimação do 

autor para manifestação. 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 dos débitos 

negativados dos valores de R$481,48 (Quatrocentos e oitenta e reais, e 

quarenta e oito centavos) e R$353,53 (Trezentos e cinquenta e três reais, 

e cinquenta e três centavos); b) CONDENAR a Reclamada ao pagamento 

de indenização por danos morais no valor de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

com juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Oficie-se ao SPC/SERASA, 

determinando a baixa em definitivo dos dados da parte Reclamante 

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

dias, sob pena de responsabilidade. Sem custas e honorários (art. 55, 

parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar 

Estadual n° 270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004762-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO (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:

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: 

1004762-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL JULIANO SALES 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. 

Dispensado o relatório, conforme 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. 
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Trata-se de Ação de Ressarcimento de Danos Materiais e Morais proposta 

por MIGUEL JULIANO SALES RIBEIRO em face de ESTADO DE MATO 

GROSSO. Diz, em síntese, que 11.05.2017, por voltas das 13h00, quando 

atravessava a Rua Padre Cassimiro em seu veículo automotor, na altura 

do cruzamento das Rua dos Operários, foi albaroado por uma viatura do 

Sistema Prisional que avançou o sinal vermelho em alta velocidade pela 

contramão e sem a sirene ligada, vindo o autor a ter prejuízos materiais e 

morais. A parte reclamada contesta alegando culpa exclusiva da vítima, 

visto que o veículo oficial estava com o giroflex e sirene ligados. Pois bem. 

Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em atenta análise aos 

fatos e provas constantes nos autos verífico que a perícia realizada (ID 

9342484) informa que a colisão se deu no lugar de interseção entre as 

duas vias, não sendo possível precisar qual a posição do farol luminoso, 

contudo, em depoimento das testemunhas Gilda e Leonil (ID 19850661), 

que estavam presentes no momento do acidente, ambos afirmam que o 

sinal estava vermelho para viatura, ao que estando este sem a sirene e 

giroflex ligados invadiu a via da contramão colidindo com o veículo do 

autor. Desta forma, a responsabilidade do reclamado pelo acidente restou 

evidenciado. Quanto aos danos materiais a parte autora trouxe orçamento 

do veículo no valor de R$8.631,22 (oito mil seiscentos e trinta e um reais e 

vinte e dois centavos) e R$5.130,00 (cinco mil e cento e trinta reais) que 

não foram impugnado pela parte reclamada, motivo pelo qual deve ser 

responsabilizado por este ressarcimento destes valores. Reputa-se, 

ainda, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano moral causado em virtude dos 

diversos danos, inclusive, levando-o a contratar empréstimo para 

conserto do veículo. 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$3.000,00 (três mil reais), quantia 

essa que atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, 

ainda, não caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, 

refletindo no patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da 

prática ilícita. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar os valores de R$8.631,22 (oito 

mil seiscentos e trinta e um reais e vinte e dois centavos) e R$5.130,00 

(cinco mil e cento e trinta reais), a título de indenização por danos 

materiais, corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao 

mês do desembolso; c) CONDENAR o reclamado ao pagamento de 

indenização por danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), com 

juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data. Sem custas 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: 1003379-67.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ADEILSON ARAUJO TORRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ALMEIDA OURIVES SILVA OAB - MT17091/B (ADVOGADO(A))

ERALDO VIEIRA DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT0016024A 

(ADVOGADO(A))

ARTHUR PEREIRA CAIXETA OAB - MT22224/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARIANE CAMARGO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCELO GERALDO COUTINHO HORN OAB - MT0005702S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003379-67.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ADEILSON ARAUJO TORRES 

REQUERIDO: ARIANE CAMARGO DE MIRANDA Vistos etc., Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA proposta por ADEILSON ARAUJO 

TORRES em desfavor de ARIANE CAMARGO DE MIRANDA ASSIS, 

alegando que as partes eram namorados antes da desavença financeira, 

alega ainda que foram feitos depósitos na conta da Requerida referente a 

venda de um ponto comercial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais) 

afirmando que parte desses valores não foram devolvidos pela Requerida. 

Sustenta ainda que realizou outros empréstimos a Requerida, referentes a 

pagamentos de remédios e documento de uma moto. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

não assiste à parte autora. Isto porque deve o autor provar o fato 

constitutivo do seu direito, cabendo ao réu provar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 373 do CPC. 

Provar significa a demonstração de fatos relevantes e pertinentes 

agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que apenas indica 

remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, para formar 

seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração dos fatos 

alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda afirmação 

precisa de sustentação, de provas para ser levada em consideração, e 

quando não são oferecidos, essa afirmação não tem valor argumentativo 

e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. Segundo o Código de 

Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído pela lei a cada uma 

das partes de um processo, de demonstrar a ocorrência dos fatos de seu 

próprio interesse para as decisões a serem proferidas. No caso em 

apreço, o autor não trouxe aos autos comprovante de que tenha realizado 

o depósito na conta bancária da Requerida no valor informado. A parte 

autora não conseguiu comprovar a legitimidade das cobranças em 

questão, tendo em vista, que todas as suas afirmações são carecedoras 

de provas. O diálogo entre as partes trazidos aos autos pelo requerente, 

em nada elucidam, ou corroboram com as pretensões do autor, já que 

inexiste nestes diálogos, uma confissão de divida ou o valor em que a 

parte demandada esteja em débito para com o demandante. Desta forma, 

não a qualquer possibilidade da prolação de uma senetença favorável ao 

autor, com um conjunto probatório tão anêmico juridicamente. Assim, 

completamente ausente de plausibilidade os argumentos lançados pela 

reclamante, devendo a presente ser julgada improcedente. Diante do 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no 

artigo 487, I do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). 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, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003321-64.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

NESTOR SANTANA LARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANO LARA (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 
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1003321-64.2019.8.11.0006. REQUERENTE: NESTOR SANTANA LARA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ADRIANO LARA, 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT Vistos, etc. Dispensado o relatório, conforme 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta por NESTOR SANTANA LARA em face de ADRIANO LARA, 

ESTADO DO MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN. Diz, em síntese, que era 

proprietário do veículo Honda XR 200, ano de fabricação/modelo: 

2001/2001, placa JZC 3463, Renavam 00753502909, e que o vendeu à 

pessoa Adriano Lara, contudo, este não realizou a transferência do 

veículo e ao consultar a situação do veículo constatou que consta um 

débito no valor total de R$ 1.558,09 (quinhentos e cinquenta e oito reais e 

nove centavos), sendo R$ 455,58 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais 

e cinquenta e oito centavos) referente ao seguro DPVAT de 2017, 2018 e 

2019; R$ 630,3 (seiscentos e trinta reais e trinta centavos) referente ao 

Licenciamento dos anos de 2016 até 2019 e mais R$ 472,21 (quatrocentos 

e setenta e dois reais e vinte e um centavos) relativo ao IPVA dos anos de 

2014, 2015, 2016, 2017 e 2018, quantias essas que encontram-se inscrita 

em dívida ativa. As partes requeridas ESTADO DO MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DE MATO GROSSO – DETRAN 

apresentaram defesa. O requerido ADRIANO LARA mesmo citado não 

apresentou contestação. DA REVELIA A parte reclamada ADRIANO LARA 

deixou de apresentar 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. Com 

efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, mormente pela 

regra do Código de Processo Civil que estabelece que compete ao autor 

provar o fato constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do referido direito. Além disso, segundo a regra 

contida nos artigos 341 e 336 do Código de Processo Civil, compete ao réu 

alegar, na contestação, toda matéria de defesa, expondo as razões de 

fato e de direito, com que impugna o pedido do autor, sob pena de 

presumirem verdadeiros os fatos não impugnados. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão 

assiste a parte autora. Isso porque caberia à parte reclamada ADRIANO 

LARA fazer prova desconstitutiva, modificativa ou extintiva do direito do 

autor, o que não fez. Desta forma, reputo verossímil as alegações inicias 

de que ADRIANO LARA não realizou a transferência do veículo a que se 

comprometeu, sendo portando responsável pelos débitos. Pelo exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do CPC, julgo JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora para: a) CONDENAR o requerido ADRIANO LARA a 

obrigação transferir o veículo para seu nome, ou de terceiros que indicar, 

retirando a titularidade e responsabilidade da parte autora, no prazo de 10 

dias, sob pena de multa que fixo em R$ 1.000.00 (um mil reais), não se 

tratando de multa diária; b) DETERMINAR que o Estado de Mato Grosso e o 

Departamento Estadual de Trânsito realizem a transferência dos débitos 

de IPVA, licenciamento, seguros ou eventuais multas do veículo objeto da 

lide para o nome do reclamado ADRIANO LARA. 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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005510-49.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

RENAN DE ASSIS SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005510-49.2018.8.11.0006. AUTOR(A): RENAN DE ASSIS SOUZA REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção 

ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA proposta 

por RENAN DE ASSIS SOUZA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

alegando que se inscreveu no Concurso Público para o cargo de Agente 

Penitenciário, Edital 001/2016/SEJUDH de 25 de novembro de 2016. Aduz 

que aprovado na primeira fase do certame foi convocado para a segunda 

fase – teste de aptidão física. Somente que foi considerado inapto pelo 

motivo de ter sido submetido a realizar as atividades físicas avaliativas em 

horário de excesso calor (entre 11 e 12 horas da manhã) no município de 

Cáceres/MT, cidade localizada na região mai quente do país. A liminar 

pleiteada foi indeferida no ID 15434819, por entender ausentes a 

verossimilhança das alegações e a prova inequívoca do alegado. O 

Requerido apresentou contestação aduzindo, em suma, que o teste de 

aptidão física foi efetuado de acordo com o Edital, inclusive, no mesmo 

estava previsto os critérios de avaliação. É o breve relato. Decido. 

Inicialmente, deve ser destacado que a investidura em cargo público deve 

se dar por meio de aprovação em concurso público, cujas provas devem 

atender à natureza e complexidade do cargo, na forma prevista em lei, 

conforme dispõe o art. 37 da Constituição Federal. Conforme segue 

abaixo: “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: I - os cargos, empregos e 

funções públicas são acessíveis aos brasileiros que preencham os 

requisitos estabelecidos em lei, assim como aos estrangeiros, na forma da 

lei; (Redação dada pela Emenda Constitucional no 19, de 1998) 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; De acordo com a Carta Magna, a 

Administração Pública no uso de suas atribuições poderá exigir dos 

candidatos a cargo público os requisitos que ao seu entender atendam a 

natureza e a complexidade do cargo, sendo assim, compete a 

Administração definir quais são tais requisitos O teste de aptidão física – 

TAF previa o Edital do concurso: 13.8. Os exercícios físicos para a 

realização do Teste da capacidade física serão os seguintes: d) Corrida – 

Tempo de 12 (doze) minutos: efetuará um deslocamento contínuo, 

podendo andar ou correr, onde a distância mínima exigida será de 1.900m 

para o sexo feminino e 2.100m para o sexo masculino. De acordo com as 

regras contidas no edital do certame, ao inscrever-se no concurso público 

o autor tomou conhecimento das regras e testes a que seria submetido, 

inclusive de estar em plena forma física para realização do TAF. 13.5. O 

candidato convocado para o Teste da capacidade física deverá 

apresentar-se munido de Atestado Médico nominal ao candidato, emitido 

com, no máximo, 30 (trinta) dias de antecedência da data do seu teste, 

devidamente assinado e carimbado pelo médico, constando visivelmente o 

número do registro do Conselho Regional de Medicina do mesmo, em que 

certifique especificamente estar o candidato Apto para realizar ESFORÇO 

FÍSICO. O candidato que deixar de apresentar atestado ou não 

apresentá-lo conforme especificado, não poderá realizar o teste, sendo 

considerado inapto. Constato que consta na redação supracitada o 

apontamento objetivo dos critérios de avaliação desejado para o cargo, 

não havendo o que se falar em ausência de objetividade ou inconsistência 

no edital do certame, pois, foi realizado de acordo com o edital e leis que 

expôs previamente o critério de avaliação. Neste sentido é o entendimento 

do TJMT: ECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL — MANDADO DE SEGURANÇA 

— CONCURSO PÚBLICO — AGENTE PRISIONAL — CANDIDATO 

REPROVADO NO TESTE DE APTIDÃO FISÍCA — ALTERAÇÃO NA ORDEM 

DOS EXERCÍCIOS FÍSICOS — PREVISÃO CONTIDA NO EDITAL 

COMPLEMENTAR — ILEGALIDADE NÃO EVIDENCIADA — GARANTIA AO 

PRINCÍPIO DA ISONOMIA E DA IMPESSOALIDADE — RECURSO NÃO 

PROVIDO. Os exercícios físicos previstos no edital complementar são os 

mesmos previstos no edital inaugural, tendo havido apenas alteração na 

ordem de execução. O fato de ter ocorrido a alteração da execução dos 
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teste físicos, por si só, não possui o condão de ensejar a aplicação de 

nova prova aos candidatos reprovados, tendo em vista que não restou 

configurado o prejuízo decorrente da alteração da ordem de execução. 

Oportunizar nova realização dos testes de aptidão fisíca aos candidatos 

violaria o princípio da isonomia consagrado no artigo 5º da CF, em 

detrimento dos demais participantes que lograram êxito. (N.U 

0007061-52.2016.8.11.0006, LUIZ CARLOS DA COSTA, SEGUNDA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 22/11/2019, 

Publicado no DJE 28/11/2019). É pertinente e relevante a realização do 

teste de aptidão física, pois visa a afastar os candidatos com perfil 

incompatível com as atribuições inerentes ao cargo almejado. No presente 

caso, não vislumbro que o ato tenha sido arbitrário, parcial ou ilógico, pois 

houve razoável fundamentação de seu resultado (ID 16056025). Ademais, 

o autor teve as mesmas oportunidades dos demais candidatos que 

participaram desta fase avaliativa. Desta forma, diante das provas 

carreadas aos autos, entendo que a avaliação obedeceu aos critérios 

editalícios, o qual vincula Administração e Candidato. Desse modo, não 

vislumbro violação de direito por parte do Requerido em face do 

Requerente, sendo a improcedência da ação medida que se impõe. Pelo 

exposto, JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na inicial e 

consequentemente, extingo o processo, com exame de mérito, nos termos 

do art. 487, inciso 1, do Código de Processo Civil. Sem custas. Após o 

trânsito em julgado, arquivem-se os autos, com as baixas de estilo. nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 23 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001117-18.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANELIO COIMBRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MILTON CHAVES LIRA OAB - MT6330-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

FABIO ROBERTO FERRAREZ (TESTEMUNHA)

FABIANO FERNANDES ALVES DE BARROS (TESTEMUNHA)

FERNANDO ANTÔNIO DA SILVA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1001117-18.2017.8.11.0006. REQUERENTE: LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE 

REQUERIDO: ANELIO COIMBRA Vistos, etc. Dispensado o relatório, 

conforme 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 Ação de Indenização 

por Danos Morais proposta por LUIZ OTAVIO MATOS FELIPE em face de 

ANÉLIO COIMBRA. Diz, em síntese, que em 19 de dezembro de 2016 

estava trafegando em sua motocicleta Honda/CG 150 Titan ES, na Rodovia 

Br -174, km 30, no Distrito Caramujo, sentido a cidade de Cáceres-MT, 

quando o veículo do requerido atravessou a rodovia preferêncial colidindo 

com o seu veículo, causando danos materiais e morais. O parte reclamada 

em contestação suscita preliminar de ilegitimidade ativa, incompetência do 

juizado especial para julgamento da lide, bem como requer compensação 

dos valores pagos pelo seguro obrigatório e pedido contraposto. DA 

ILEGITIMIDADE ATIVA Deixo de acolher a preliminar de ilegitimidade ativa, 

pois a parte autora trouxe aos autos recibo do veículo no ID 19881654. 

INCOMPETÊNCIA DO JUIZADO ESPECIAL – NECESSIDADE DE PERICIA A 

preliminar de incompetência do juizado especial em razão da necessidade 

de perícia também não merece prosperar, visto que as provas dos autos 

são suficientes para julgamento da lide. Pois bem. Com efeito, a solução do 

litígio não demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de 

Processo Civil que estabelece que compete ao autor provar o fato 

constitutivo do seu direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo 

do referido direito. Além disso, segundo a regra contida nos artigos 341 e 

336 do Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, 

toda matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Em atenta análise aos fatos e provas trazidas aos autos 

verifico verossimilhança nas alegações da parte autora, pois de acordo 

com o boletim de ocorrência, fotos da via e depoimento das partes restou 

incontroverso que o autor estava trafegando na rodovia principal, quando 

o requerido fez a conversão entrando na mesma via e vindo a colidir com 

o veículo da parte autora. A testemunha Fabiano informou que a parte 

autora trafegava na via em uma velocidade de aproximadamente 40km a 

60km, não sabendo precisar, mas que a via possui faixa de pedestre, bem 

como placa indicando a velocidade da via. Ainda, a testemunha Fernando 

informou que estava atrás da parte requerida e viu o acidente, ao que viu 

o autor estava trafegando com o foral da moto aceso e na velocidade 

normal. Assim, sopesando todas as provas e depoimento do requerido, 

que informou que o dia estava chuvoso, restou comprovado que o 

requerido não se atentou para o fluxo da rodovia ao entrar na via e 

acreditou que a velocidade do autor estava compatível e mesmo assim 

assumiu o risco de entrar na via, devendo ser responsabilizado pelos 

danos ao autor. Quanto aos danos materiais, em que pese a parte 

requerida tenha trazido aos autos extrato da tabea FIPE, o autor informa 

em audiência que pagou o equivalente a R$4.500,00 (quatro mil e 

quinhentos reais), pois em razão da verosomilhança das alegações e 

comparando o valor com o orçamento apresentado é que será 

considerado o valor informado pelo autor. Ademais, o veículo teve perda 

total ao que teve que ser baixado no DETRAN/MT, motivo pelo qual a parte 

reclamada tem o dever de ressarcir o valor informado pela compra da 

moto, ou seja, R$4.500,00 (quatro mil e quinhentos reais). Reputa-se, 

ainda, existente a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando 

inequívoca a obrigação de reparar o dano moral causado em virtude dos 

diversos danos à saúde da parte autora. 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). Quanto a extensão do dano 

vislumbro que o autor ficou impossibilitado para o trabalho por 6 meses, 

vindo, inclusive a receber auxilio previdenciário. No caso, esses 

elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos morais em que, 

diante do fato do autor ter recebido o seguro DPVAT, é que fixo 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. O pedido 

contraposto é improcedente ante a responsabidalidade da parte requerida 

pelo acidente. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, CPC, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão contida no pedido inicial para o 

fim de: a) CONDENAR o reclamado a pagar o valor de R$4.500,00 (quatro 

mil e quinhentos reais), a título de indenização por danos materiais, 

corrigidos monetariamente pelo INPC e juros de mora de 1% ao mês do 

desembolso; b) CONDENAR o reclamado ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor de R$4.000,00 (quatro mil reais), com juros de 

mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso e correção monetária pelo 

INPC a partir desta data e IMPROCEDENTE o pedido contraposto. 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: 1002608-89.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIS EURIPEDES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER MAX TAVARES DOS SANTOS SILVA OAB - MT0015472A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)
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Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1002608-89.2019.8.11.0006 Vistos, etc. Dispenso o relatório 

nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA PARA PROMOÇÃO RETROATIVA, OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E/OU TUTELA DE 

EVIDÊNCIA (VERBA ALIMENTAR) proposta por FRANCIS EURIPEDES DE 

ARAUJO em face do ESTADO DE MATO GROSSO. Alega, em síntese, que 

se encontra na Graduação de Subtenente da Policia Militar devidamente 

lotado no CR-VI, 6º Batalhão. Foi promovido a 1º Sargento da Policia Militar 

em 25.12.2011 e, desde 2012, está apto a fazer o curso de Habilitação de 

Oficiais Administrativos da Policia Militar (Requisito inegável que é 

fornecido pela Instituição PMMT), que por motivos outros, houve a inércia 

do Estado e da Instituição em fornecer o respectivo curso. Requer seja 

declarado o direito ao enquadramento funcional por progressão, supradita 

a progressão do autor promovendo-o ao posto de 2º Tenente PM no ano 

de 2012, e no ano de 2014 o posto de 1º Tenente PM e em dezembro de 

2016 ao posto de Capitão PM. A reclamada contesta alegando que o curso 

CHOA é realizado mediante prévio processo seletivo (concurso), dando a 

possibilidade do militar integrante do quadro de Praças ingressarem numa 

nova carreira (Oficiais Administrativos), detalhando que o CHOA muda o 

servidor militar da carreira de Praça para carreira de Oficial, cujo cargo 

exige capacitação adequada e específica para exercício das funções, por 

isto, não se trata de uma mudança automática, sendo o Curso CHOA 

apenas um dos vários requisitos para a promoção. No caso em apreço, 

ressalta que o autor não realizou o referido curso por não ter alcançado o 

número de vagas ofertada de 115 (cento e quinze); pois a sua colocação 

de classificação ocupa 147ª posição. É a síntese necessária. 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. 

Deixo de acolher a preliminar de incompetência do juizado em razão da 

matéria, sendo os documentos constantes nos autos suficientes para 

julgamento da lide, Passo ao julgamento do mérito. Verifica-se que a parte 

reclamada tornou público o Edital nº 001/DGP/PMMT de 08 de maio de 

2017, a qual teve o objetivo de selecionar 115 (cento e quinze) candidatos 

para matricular no Curso de Habilitação de Oficiais Administrativos. Extrai 

dos autos que a parte reclamante foi classificada fora do limite de vagas. 

A nomeação de candidatos em concurso público não se resume apenas à 

existência de vagas, pois depende da conveniência e oportunidade 

administrativa, dotação orçamentária, dentre outros requisitos. Neste 

sentido, restou demonstrado que a Lei Complementar n° 272/2007, vigente 

na época, dispunha da vários requisitos para progressão, sendo o curso 

CHOA apenas um dos requisitos que, inclusive, está adstrito ao critério de 

discricionariedade da administração pública quanto a necessidade e 

oportunidade de promoção de novos oficiais. Considerando a natureza 

discricionária da administração pública em nomear candidatos além do 

número de vagas disponíveis no edital, não pode o poder judiciário intervir 

de modo a coagir a administração pública dentro de sua esfera de 

decisão, sob pena de ofensa ao princípio da separação dos poderes. 

Portanto, está demonstrado que a Administração obedeceu aos ditames 

legais e ao edital, norma geral que gera obrigação entre as partes, de 

conhecimento prévio e ao qual aderem os candidatos quando se 

inscrevem para a seleção. A propósito: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO ORDINÁRIA POLÍCIA MILITAR – PROCESSO SELETIVO - CURSO DE 

HABILITAÇÃO DE OFICIAIS ADMINISTRATIVOS (CHOA) - LIMINAR 

CONCEDIDA PARA AUTORIZAR A PARTICIPAÇÃO DOS CANDIDATOS 

NAS DEMAIS FASES DO CERTAME - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE 

REQUISITO PARA INSCRIÇÃO - IMPOSSIBILIDADE - OFENSA AO PRINCÍPIO 

DA VINCULAÇÃO AO EDITAL - DECISÃO REFORMADA – RECURSO 

PROVIDO. Diante da demonstração de que a decisão liminar proferida pelo 

juízo singular, que autorizou a participação dos agravados nas demais 

fases do processo seletivo do Curso de Habilitação de Oficiais 

Administrativos (CHOA) sem a observância das regras estabelecidas em 

edital e na legislação correlata, torna-se imperiosa a sua cassação. O 

edital é ato vinculante, tanto para a Administração Pública quanto para os 

candidatos que se inscrevem no certame, e, por isso, são obrigados a 

observar as regras estabelecidas no ato convocatório do processo 

seletivo. (TJMT AI 18429/2015, DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/11/2015, Publicado no DJE 26/11/2015) 

Desta forma, os pedidos são improcedentes. Ante o exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE a pretensão contida na inicial, extinguindo-se o processo 

com resolução do mérito, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, 

ao arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto 

os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Grace Alves da Silva Juíza Leiga 

Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 

da Lei 9.099/95 e art.8°, parágrafo único da Lei Complementar Estadual n° 

270/2007. Preclusa via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007903-78.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL GARCIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ABDEL MAJID EGERT NAFAL NETO OAB - MT18932/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: 

1007903-78.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MIGUEL GARCIA REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Compulsando os autos, 

verifica-se que MIGUEL GARCIA ajuizou a presente AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE NULIDADE C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C PEDIDO 

LIMINAR, em face do FAZENDA DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

objetivando afastar/reconhecer/declarar a ilegalidade da integração dos 

valores da TUSD (Taxa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia 

Elétrica) e da TUST (Taxa de Uso do Sistema de Transmissão de Energia 

Elétrica) à base de cálculo do ICMS/Energia da(s) unidade(s) 

consumidora(s) relacionadas na exordial. Sobre a legalidade ou não da 

inclusão da Tarifa de Uso do Sistema Transmissão de Energia Elétrica 

(TUST) e da Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição de Energia Elétrica 

(TUSD) na base de cálculo do ICMS, o Superior Tribunal de Justiça decidiu 

que serão julgados como repetitivos três recursos sobre o tema: o REsp 

1.692.023, o REsp 1.699.851 e o EREsp 1.163.020, suspendendo, por 

conseguinte, a tramitação de todos os processos pendentes, individuais 

ou coletivos, em todo o território nacional, que versem sobre a matéria em 

questão, cuja ementa restou redigida nos seguintes termos, verbis: 

“RECURSOS ESPECIAIS REPRESENTATIVOS DE CONTROVÉRSIA. RITO 

DOS ARTIGOS 1.036 E SEGUINTES DO CPC/2015. RESP 1.699.851/TO, 

RESP 1.692.023/MT E ERESP 1.163.020/RS. ADMISSÃO. 1. Admitida a 

afetação da seguinte questão controvertida: "inclusão da Tarifa de Uso do 

Sistema Transmissão de Energia Elétrica (TUST) e da Tarifa de Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) na base de cálculo do 

ICMS". 2. Autorização do colegiado ao Relator para selecionar outros 

recursos que satisfaçam os requisitos para representarem a controvérsia. 

3. Recursos submetidos ao regime dos arts. 1.036 e seguintes do 

CPC/2015”. (ProAfR nos REsp 1163020/RS, Rel. Ministro HERMAN 

BENJAMIN, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 28/11/2017, DJe 15/12/2017) 

Assim sendo, determino a SUSPENSÃO do processamento do feito, nos 

termos do artigo 1.037, inciso II do CPC, até o pronunciamento definitivo do 

STJ. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente despacho 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 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 CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004416-66.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

KLAUS LACERDA RAMOS (REQUERENTE)

MARY ENEA DA SILVA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE CACERES (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: 

1004416-66.2018.8.11.0006. REQUERENTE: KLAUS LACERDA RAMOS, 

MARY ENEA DA SILVA RODRIGUES REQUERIDO: ESTADO DE MATO 

GROSSO, MUNICIPIO DE CACERES Vistos, etc. Relatório dispensado. 

Trata-se de Ação Cominatória proposta por KLAUS LACERDA RAMOS, 

neste ato representado por sua espoa MARY ENEA DA SILVA 

RODRIGUES em face de ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE 

CÁCERES. Diz, em síntese, que KLAUS LACERDA RAMOS é barqueira e 

que é dependente químico de crack e cocaína tendo grande risco de vida 

para sua saúde, pois passa dias usando entorpecentes, ao que consta 

em atestado médico anexo aos autos a indicação para internação, visto 

que ele é dependente químico de crak e cocaína. O relatório do NAT (ID 

14901985) informa que em que pese se tratar de doença psiquiatrica 

recomendava o tratamento ambulatorial primeiramente. Pois bem. Em que 

pese o relatório do NAT informar que a indicação médida primária é o 

tratamento ambulatorial, verifico no atestado médico juntado à exordial a 

indicação para internação. Ademais, dentro do ponto de vista prática 

sendo o autor dependente químico de crack e cocaína por óbvio resta 

evidente o risco à sua saúde, bem como a impossibilidade de tratamento 

ambulatorial. A saúde não se constitui em mero interesse do indivíduo, mas 

em autêntico direito subjetivo: "Neste plano, consideram-se os direitos em 

análise como autênticos direitos subjetivos inerentes ao espaço 

existencial do cidadão, independentemente da sua justicialidade e 

exequibilidade imediatas. Assim, o direito à segurança social, o direito à 

saúde [...] são direitos com a mesma densidade subjectiva dos direitos, 

liberdades e garantias" (Canotilho. J.J. Gomes. Direito Constitucional. 5ª 

edição. Coimbra, Almedina, 1992, p. 680). A questão da internação do 

paciente acometido de transtorno mental é regida pela Lei 10.216/2001, 

que representou um março no processo de valorização da vontade do 

paciente, mesmo tendo reconhecido que, momentaneamente, a expressão 

da vontade pode não ser possível. Prevê o parágrafo único do artigo 6º da 

mencionada Lei que há três tipos de internação psiquiátrica: 1)-voluntária, 

solicitada pelo paciente; 2)- involuntária, pedida por terceiro; e 3)

-compulsória, “aquela determinada pela Justiça”. Obviamente, a 

necessidade de internação, em qualquer modalidade, será sempre 

avaliada por médico. A lei citada acima afirma que a internação involuntária 

pode ser pedida por “terceiro”. Penso que as pessoas habilitadas a 

formularem o requerimento são, por analogia, as mesmas previstas no Art. 

1.768 do CC, a saber: pais ou tutores, cônjuge (ou companheiro), ou por 

qualquer parente. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. SAÚDE PÚBLICA. 

DEPENDENTE QUÍMICO. INTERNAÇÃO EM HOSPITAL PSIQUIÁTRICO E 

TRATAMENTO. DIREITO DE TODOS E DEVER DO ESTADO - ART. 196, CF. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DOS ENTES PÚBLICOS. OBRIGAÇÃO SOLIDÁRIA 

ENTRE A UNIÃO, ESTADOS E MUNICÍPIOS. 1) O Estado é parte legítima 

para figurar no pólo passivo em demanda em que alguém pleiteia o 

fornecimento de medicamentos, realização de cirurgias, exames e 

internações para tratamento médico, ainda que se considere a obrigação 

solidária entre a União, Estados e Municípios. 2) Os serviços de saúde são 

de relevância... (TJ-RS - AC: 70040929994 RS, Relator: Francisco José 

Moesch, Data de Julgamento: 25/05/2011, Vigésima Primeira Câmara Cível, 

Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2011) – grifei/negritei 

REEXAME NECESSÁRIO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER - MUNICÍPIO - 

LEGITIMIDADE PASSIVA - INTERNAÇÃO DE DEPENDENTE QUÍMICO EM 

CLÍNICA ESPECIALIZADA - PROMOÇÃO DA SAÚDE - DEVER DO ESTADO 

(LATO SENSU) - CUSTAS PROCESSUAIS - ISENÇÃO DA FAZENDA 

PÚBLICA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MANUTENÇÃO. - A 

Constituição estabelece a competência comum da União, dos Estados, do 

Distrito Federal e do Município para cuidar da saúde e da assistência 

pública. - Compete ao Estado (lato sensu) assegurar a todos o direito à 

saúde e aos serviços necessários a sua promoção, inclusive quanto ao 

tratamento de dependência química. - A Fazenda Pública é isenta do 

pagamento de custas processuais. - Deve ser mantido o valor dos 

honorários advocatícios fixado em valor razoável, que não onera 

excessivamente o ente público. (TJ-MG - REEX: 10607130077193001 MG, 

Relator: Maurício Soares (JD Convocado), Data de Julgamento: 

26/07/0015, Câmaras Cíveis / 7ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 

31/07/2015) – grifei/negritei Tal também é o entendimento do Superior 

Tribunal Federal: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 625.058 - RS 

(2014/0313958-7) RELATOR : MINISTRO OG FERNANDES AGRAVANTE : I 

P L ADVOGADO : DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DO RIO GRANDE 

DO SUL AGRAVADO : MUNICÍPIO DE PASSO FUNDO ADVOGADO : 

GUILHERME HELENO ASTOLFI E OUTRO (S) INTERES. : C E A INTERES. : 

ESTADO DO RIO GRANDE DO SUL DECISÃO Vistos, etc. Trata-se de 

agravo interposto por I. P. L. contra decisão que negou seguimento a 

recurso especial manejado com apoio no art. 105, III, c, da CF, em 

oposição a acórdão proferido nos termos da seguinte ementa (e-STJ, fls. 

389/390): APELAÇÕES CÍVEIS. ECA. INTERNAÇÃO COMPULSÓRIA PARA 

TRATAMENTO DE DEPENDÊNCIA QUÍMICA. LEGITIMIDADE PASSIVA DO 

ESTADO. SOLIDARIEDADE. EFETIVAÇÃO DO DIREITO À SAÚDE. 

INOCORRÊNCIA DE VIOLAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA LEGALIDADE E 

ISONOMIA. (...) 2. Estado e Município são sabidamente partes legítimas 

passivas em demandas que versem sobre internações compulsórias e 

atendimentos na área de saúde mental e drogadição, mormente por ser o 

Município gestor do CAPS, órgão que presta os primeiros atendimentos 

nessa área. inclusive na esfera ambulatorial, dispondo de meios para dar 

os encaminhamentos necessários á internação, quando indicada, que por 

sua vez passa pelo gerenciamento do Estado, através do DAHA da 

Secretaria Estadual de Saúde. 3. Ao Judiciário cabe vigiar o cumprimento 

da Lei Maior, mormente quando se trata de tutelar o direito á saúde, 

superdireito de matriz constitucional, que é dever do Estado (União, 

Estados e Municípios), como corolário do direito á vida e do principio da 

dignidade da pessoa humana. (...) (STJ - AREsp: 625058 RS 

2014/0313958-7, Relator: Ministro OG FERNANDES, Data de Publicação: DJ 

26/06/2015) – grifei/negritei O princípio da reserva de administração, como 

uma das particularizações do princípio da separação de poderes, e o 

princípio da garantia da prévia reserva orçamentária para o deferimento 

das prestações positivas do Estado, hão de ceder ante o princípio da 

dignidade humana, cláusula matriz do Estado de Direito como Estado de 

Justiça, que tem nos bens saúde e vida sua mais evidente afirmação. 

Diante o exposto, DEFIRO a liminar requerida e JULGO PROCEDENTE o 

pedido inicial, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

CONDENO o MUNICÍPIO DE CÁCERES e o ESTADO DE MATO GROSSO, 

solidariamente, para que providenciem a internação compulsória de 

KLAUS LACERDA RAMOS em Hospital Público, ou na falta deste em 

instituição particular, especializado em tratamento de dependência química, 

visando o tratamento pertinente e demais tratamentos necessários, 

inclusive exames médicos suficientes a garantir a segurança, saúde e 

reabilitação do paciente, SOB PENA DE BLOQUEIO DE VERBAS PÚBLICAS. 

E, em consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO com resolução do 

mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC. Deixo de condenar a reclamada 

no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 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: 1000978-95.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOMAR DA SILVA REZENDE JUNIOR (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO RAFAEL DA ROCHA SILVA OAB - MT24580-O 

(ADVOGADO(A))

ALINE MAIZA KESSLER DOS SANTOS OAB - MT18288-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: 

1000978-95.2019.8.11.0006. INTERESSADO: LINDOMAR DA SILVA 

REZENDE JUNIOR REQUERIDO: MUNICIPIO DE CACERES VISTOS ETC. 
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Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

DECIDO. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA ajuizada por LINDOMAR DA 

SILVA REZENDE JUNIOR em face do MUNICÍPIO DE CÁCERES, o 

Requerente alega que foi contrato pelo Município em 09/05/2016, através 

de contrato por prazo determinado de caráter excepcional, para exercer a 

função de guara diurno (40 h), pelo salario de R$ 880,00, sendo o referido 

contrato perdurado até a data de 08/05/2018, quando foi rescindido seu 

contrato. Menciona o autor que o requerido não realizou o pagamento de 

salario corretamente. Que embora tenha realizado jornada de 12 x 36 

horas, a partir de novembro/2017, exerceu jornada de 24 horas 

ininterruptas das 06 horas de sábado as 06 do domingo. E por conta disso 

pede que seja pago o acréscimo de 50% do valor sobre as horas extras 

laboradas e reflexos. Sustenta também que houve incorreto pagamento do 

salario, uma vez que o requerido pagou salario, menor que salario mínimo 

contrato. Assim alega que isso gerou uma diferença a receber, inclusive 

entende ser devida repercussão sobre demais verbas, como RSRS, 13º 

salario, férias + 1/3 de férias. 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. 

Ressai dos autos que o autor laborou durante o período alegado na 

função de vigia noturno, em jornada 12x36, das 18h00 às 06h00 do dia 

seguinte. Na referida função, ao trabalhar 12 (doze) horas, o autor tinha 

36 (trinta e seis) horas de descanso – o chamado "regime de 

compensação 12x36" No que concerne às horas extraordinárias, que 

podem ser conceituadas como o exercício, pelo servidor, das suas 

atribuições por tempo superior à jornada legalmente imposta, quis a 

CRFB/1988 coibir a jornada de trabalho por tempo superior ao estipulado 

ao determinar que o labor excepcional terá remuneração diferenciada, 

superior à hora normal de trabalho. Pois bem, a Lei Complementar 

Municipal 25/1997, estipula que a jornada de trabalho dos servidores 

públicos será, em regra, de 40 (quarenta) horas semanais, 

remunerando-se o labor excepcional com acréscimo de 50% (cinquenta 

pontos percentuais) em relação à hora normal de trabalho: Lei 

Complementar Municipal 25/1997, alterada pela Lei Complementar nº 94, de 

21 de dezembro de 2011: “Art. 27 [...] A administração poderá modificar a 

jornada de trabalho prevista no caput deste artigo, observando o interesse 

de serviço, bem como estabelecer regras de compensação ou 

revezamento para os servidores que trabalham em regime de escala ou 

jornada diferenciada, por meio de Decreto, respeitada a duração máxima 

do trabalho semanal de 40 (quarenta) horas e observados os limites 

mínimo e máximo de seis horas e oito horas diárias, respectivamente, sem 

existência de redução de vencimentos ou remuneração. [...]” No regime de 

trabalho a que se submetia o autor, sua jornada era de doze horas de 

labor, seguida de trinta e seis de descanso (’12 x 36’). Sem dúvida, havia 

trabalho em jornadas superiores ao limite constitucional de oito horas; não 

era excedido, porém, o limite semanal de 40 horas. A dilatação da jornada 

de trabalho em um dia pode, em regra, ser compensada com sua redução 

proporcional em outros dias. A Constituição o autoriza, no art. 7º, XIII, 

aplicável aos servidores públicos por força do art. 39, § 2º. Nem se diga 

ainda quanto ao disposto no inciso XIII do art. 7º que exige, para a 

compensação, o acordo ou convenção coletiva de trabalho, vez que tal 

acordo é incompatível com o serviço público. A convenção coletiva não é 

aplicável no âmbito da administração pública, já que, entre os direitos 

sociais reconhecidos aos servidores públicos pelo parágrafo 2º do art. 39 

da Constituição, não está incluído o de ‘reconhecimento das convenções e 

acordos coletivos de trabalho’, estampado no seu art. 7º, XXVI. Também 

não parece compatível fazer a compensação dependente de acordo, pois 

submetida a administração à vontade mutável dos servidores, o que não 

se harmoniza com o princípio da continuidade do serviço público. Não se 

pode, porém, pré-excluir a possibilidade dessa compensação, pois isso 

levaria a uma excessiva rigidez do regime de trabalho dos servidores 

públicos, com prejuízo não só à administração e aos administrados como, 

também, aos próprios servidores. No caso, ausente uma norma expressa 

que se aplique às relações entre os servidores municipais e a 

administração, deve ser admitida alguma flexibilidade, temperada pelo 

princípio da razoabilidade. O art. 27 da Lei Complementar n. 25/1997 fixou 

a jornada semanal dos servidores públicos em 40 horas, e a diária no 

mínimo de seis e máximo de oito. Nada disse sobre a hipótese de 

compensação de jornada. Isso, porém, não pode ser óbice a que se adote 

o regime de compensação, quando necessário ou conveniente ao melhor 

atingimento das finalidades da administração No caso, a jornada diária foi 

elastecida em quatro horas, compensando-se com trinta e seis horas 

seguidas de descanso. Pretende, o autor que lhe sejam pagas 

horas-extras, sob o pressuposto de que teria direito à jornada de oito 

horas, entretanto nada diz sobre o descanso de trinta e seis horas. Não 

me parece haja razoabilidade nessa pretensão. Não pode o autor 

pretender apenas vantagens do regime de compensação, sem seus 

incômodos. Nem me parece desarrazoada a relação entre o sacrifício das 

doze horas de trabalho contínuo e o benefício de trinta e seis horas de 

contínuo descanso. Portanto, conclui-se que o regime de 12x36 não 

implica pagamento de horas extras. Além disso, a Administração Pública 

pode modificar a jornada de trabalho do servidor por razões de 

conveniência e oportunidade, desde que o faça nos limites da lei. 

Outrossim, depreende-se dos documentos juntados aos autos, que o 

autor percebia remuneração indenizatória pelas horas extraordinárias 

laboradas, proporcionalmente ao regime de compensação a que estava 

submetido. No tocante a alegação do autor de que o requerido pagou 

salario, menor que salario mínimo contrato, não vislumbro as ilegalidades 

sustentadas pela parte autora, já que como é possível visualizar pelos 

documentos acostados aos autos. Todos os meses, o Requerido efetuava 

o pagamento na folha salarial do autor uma verba salário denominada 

“complemento salário mínimo”, conforme demonstrado na folha de 

pagamento de todo o período contrato. Assim sendo, de acordo com a 

folha de pagamento do requerente, todo período contrato, o seu salario foi 

complementado para que não recebesse salario menor que o salario 

mínimo vigente. Destarte, o reconhecimento dos pedidos do autor não 

próspera. Ante o exposto, julgo improcedentes os pedidos, e o faço, com 

resolução do mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, do Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 

e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 25 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006858-05.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO PINHO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELA MARIA MAFRA FREITAS OAB - MT25369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

ADAILTON SOARES PACHECO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

Processo: 1006858-05.2018.8.11.0006 Vistos. Dispensado o relatório, 

atendido o disposto no art. 38 da Lei n.º 9.099/95. DECIDO. Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C OBRIGAÇÃO 

DE FAZER COM PEDIDO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA proposta por MARCIO PINHO DA SILVA em 

desfavor de ADAILTON SOARES PACHECO, ESTADO DE MATO GROSSO 

e DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO - 

DETRAN, alegando que há mais de 05 anos o veículo GM/VECTRA GLS, 

ANO1996, MODELO1 1997,cor: PRETA, PLACABXK 7013 MT, RENAVAM 

651846803 e CHASSI 9BD185225X7021624, que atualmente se encontra 

em posse do primeiro Requerido. Entretanto, o comprador não transferiu o 

veículo para seu nome, tampouco pagou IPVA, licenciamento anual, 

seguro DPVAT e multas, havendo um débito em seu nome no valor de 

R$1.629,06(mil seiscentos e vinte nove reais e seis centavos) que 

inclusive culminou em inscrição na dívida ativa e protesto. Tratando-se de 

matéria que independe da produção de outras provas, além daquelas já 

constantes dos autos, passo ao julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Não há que se falar em 

complexidade suficiente que autorize afastar a competência deste Juízo e 

não se revelam na espécie nenhumas das situações preliminares ao 
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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. Decreto a revelia do primeiro Requerido nos termos do Enunciado 

78 do FONAJE. O Requerido DETRAN arguiu ilegitimidade passiva e 

ausência de interesse processual, pois, os tributos são de competência 

da Secretaria de Fazenda do Estado; ademais não é sua responsabilidade 

a transferência de propriedade. Entretanto, o DETRAN é o órgão central do 

sistema estadual de transito, possuindo forma de autarquia, com 

autonomia administrativa e financeira, ao qual incube providência tal como 

baixa de registro de veículo, inexigibilidade das infrações de trânsito, é de 

sua competência a determinação de quem é o devedor do tributo, bem 

como é perante o mesmo que realiza a transferência de propriedade 

veicular. Ademais, em observância ao princípio da celeridade, é preferível 

notificar o DETRAN para que promova a transmissão de propriedade a 

esperar a boa vontade do comprador. Por estas razões, rejeito as 

preliminares suscitadas. O Estado de Mato Grosso arguiu preliminar de 

ilegitimidade passiva, pois, a competência para transferência, multa, 

licenciamento, DPVAT é do DETRAN/MT. Contudo, a autora postula a 

desoneração de pagamentos de taxas e impostos cuja arrecadação 

pertente ao Estado, motivo pelo qual rejeito a preliminar de ilegitimidade 

passiva, entendimento corroborado pela jurisprudência da Turma Recursal 

do Estado de Mato Grosso: EMENTA: RECURSO INOMINADO. AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ALIENAÇÃO DE VEÍCULO C/C OBRIGAÇÃO DE 

FAZAR. PRELIMINAR DE CARÊNCIA DE AÇÃO POR 

ILEGITIMIDADEPASSIVA. INOCORRÊNCIA. ALEGAÇÃO DE VENDA DE 

VEÍCULO E AUSÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA PELO ADQUIRENTE PERANTE 

O DETRAN-MT. ÔNUS DA PARTE AUTORA. AUSÊNCIA DE PROVAS 

MÍNIMAS A AMPARAR A PRETENSÃO INDENIZATÓRIADA PARTE 

AUTORA. DESATENDIMENTOAO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. 

SENTENÇAREFORMADA.RECURSOCONHECIDO E PROVIDO. 1. Trata-se 

de ação indenizatória em que o Recorrido MARIO MINARINI postula pela 

ausência de responsabilidade quanto aos débitos vinculados ao veículo 

registrado em seu nome, porquanto teria alienado ao Sr. Manoel de Tal, 

sem que o mesmo tivesse providenciado à transferência do bem perante o 

DETRAN-MT. 2. O nosso sistema acolheu a teoria da asserção ou 

prospettazione, de modo que o exame da legitimidade deve ser feito à 

vista do que a parte autora afirmou, independente de, no exame do mérito, 

o pedido ser julgado procedente ou improcedente. No caso, o Recorrido 

postula a desoneração de pagamentos de taxas e impostos cuja 

arrecadação pertente ao Estado, de forma que não há se falar em 

carência da ação por ilegitimidade passiva. (...) (Número Único: 

0502966-68.2015.8.11.0001 Classe: RECURSO INOMINADO (460) 

Assunto: [Obrigação de Fazer / Não Fazer] Relator: Des(a). LAMISSE 

RODER FEGURI ALVES CORREA. Julgado em 09.03.2018). Passo à análise 

do mérito. O cerne da questão encontra-se no dever de efetuar a 

transferência do veículo em discussão ao comprador/possuidor. O autor 

juntou aos autos auto de infração que comprova que o veículo objeto da 

demanda está em posse do primeiro requerido (ID 17089091). É sabido 

que, em se tratando de bem móvel, a transferência se opera com a 

simples tradição, nos termos do artigo 1226 e artigo 1267, ambos do 

Código Civil, a seguir transcritos: “Art. 1.226 – Os direitos reais sobre 

coisas móveis, quando constituídos, ou transmitidos por atos entre vivos, 

só se adquirem com a tradição”. “Art. 1.267 – A propriedade das coisas 

não se transfere pelos negócios jurídicos antes da tradição”. Aliás, o 

comprador quando recebeu o bem em questão, atraiu para si a 

responsabilidade sobre ele, uma vez que é incumbência do comprador 

providenciar a transferência do automóvel adquirido. Logo, como o veículo 

deixou de integrar o patrimônio da parte autora, não se pode admitir que 

continue registrado, perante os órgãos de trânsito, como sendo de sua 

propriedade. Assim, a decorrência lógica da tradição do automóvel seria a 

transferência do veículo para o nome do novo proprietário. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO COMINATÓRIA - PRELIMINARES DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA - E ILEGITIMIDADE DA PARTE - CONFUSÃO 

COM MÉRITO - ANÁLISE EM CONJUTO - TRANSFERÊNCIA DE VEÍCULO - 

ÔNUS DO COMPRADOR - INÉRCIA DA PARTE POR LONGO PERÍODO - 

INCIDÊNCIA INDEVIDA DE MULTA E INFRAÇÕES DE TRÂNSITO AO 

VENDEDOR - DANO MORAL EVIDENCIADO - QUANTUM FIXADO DE 

MANEIRA PROPORCIONAL E RAZOÁVEL AO DANO - VALOR MANTIDO - 

PREQUESTIONAMENTO – DESNECESSIDADE DE MANIFESTAÇÃO 

EXPRESSA DOS DISPOSITIVOS DE LEI INVOCADOS - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Estando o procedimento de transferência 

previsto em lei, dispensável a intimação do Detran para esclarecer sobre 

esse procedimento, razão pela qual não há que se falar em cerceamento 

de defesa. A legitimidade passiva resta demonstrada, uma vez que 

responsabilidade de transferência da titularidade de veículo é do 

comprador, quando estiver de posse do Certificado de Registro do Veículo 

assinado pelo vendedor, como ocorreu na hipótese. Considerando o longo 

lapso temporal em que o comprador se manteve inerte e deixou de 

regularizar a transferência do bem, ocasionando a cobrança indevida ao 

ex-proprietário de multas e infrações de trânsito, resta configurado ato 

ilícito passível de indenização. Mostrando-se proporcional o valor da 

indenização, necessária a manutenção do quantum, uma vez que, atendeu 

ao binômio: reparação e prevenção à reincidência da prática de ato ilícito. 

O Julgador não está obrigado a citar todos os artigos de lei invocados 

pelas partes, sendo suficiente que exponha, de forma clara e precisa os 

argumentos de sua convicção, com incidência das normas legais ou 

jurisprudência em que baseia sua decisão, sendo, portanto, 

desnecessário o chamado prequestionamento explícito. (TJMT. Ap 

149692/2016, DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS PEREIRA DA SILVA, 

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 22/02/2017, 

Publicado no DJE 09/03/2017)” Posto isso: a) JULGO PROCEDENTE o 

pedido da parte autora, DETERMINAR que o veículo objeto do litígio seja 

excluído da propriedade do Requerente, assim como o pagamento de 

multas e tributos referente ao mesmo. b) DETERMINO ao DETRAN que 

realize a transferência do veículo objeto da demanda para o nome do 

requerido ADAILTON SOARES PACHECO. Deixo de condenar em custas e 

honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/95; Submeto o presente projeto de sentença a juíza togada para 

homologação, na forma do art. 8º, parágrafo único, da Lei Complementar 

nº 270/2007. 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: 1005540-50.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

GILZA MARIA DA SILVA FREIRE (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Bruno Costa Alvares Silva OAB - MT15127-O (ADVOGADO(A))

JOAO RICARDO VAUCHER DE OLIVEIRA OAB - MT14490-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: 

1005540-50.2019.8.11.0006. INTERESSADO: GILZA MARIA DA SILVA 

FREIRE REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Ausente o 

relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei n.º 9.099/95. 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. GILZA MARIA DA SILVA FREIRE CORDEIRO ajuizou 

AÇÃO DE INCORPORAÇÃO DE REAJUSTES C/C COBRANÇA DE 

DIFERENÇAS REMUNERATÓRIAS DO EXERCÍCIO DE 2018 COM PEDIDO DE 

TUTELA DE EVIDENCIA em face do ESTADO DE MATO GROSSO, 

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 - 
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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 

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 
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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. 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. 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 

D I R E I T O  [ 1 ] 
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Parte(s) Polo Ativo:

AMADEUS MARQUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1005531-88.2019.8.11.0006. REQUERENTE: AMADEUS MARQUES 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO Vistos, etc. Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe 

o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer 

proposta AMADEUS MARQUES em face de ESTADO DO MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO DE MATO GROSSO – 

DETRAN. Diz, em síntese, que era proprietário da motocicleta JTA/SUZUKI 

ENI 25 YES, ano de fabricação/modelo 2008/2009, de cor vermelha, placa 

NJR 3057 e que vendeu há quatro anos para o Sr. TELIS PONCE DE 

SOUZA FILHO que não transferiu, motivo pelo qual requer a baixa no 

veículo e nos débitos Pois bem. De pronto verifico que a parte autora não 

arrolou no polo passivo o terceiro TELIS PONCE DE SOUZA FILHO, ao que 

a legitimidade passiva apenas do ESTADO DE MATO GROSSO e DETRAN 

não deve ser reconhecida por falta de condições para verificar sua 

responsabilidade. O fato é que a baixa nos débitos tributários e não 

tributários pelo ente públido deve estar respaldado em fatos concretos, 

sendo, desnecessário, inclusive, a audiência de instrução requerida pela 

parte autora, pois não consta no polo passivo os compradores dos 

veículos, no caso o Sr. TELIS PONCE DE SOUZA FILHO, para quem devem 

ser repassados os supostos débitos. No caso, outra alternativa não resta 

a não ser reconhecer a ilegitimidade passiva dos requeridos, fato este que 

não impede a parte autora de diligenciar para buscar os compradores dos 

veículos e posteriormente propor nova ação. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o processo sem resolução do mérito, com fundamento no artigo 

267, VI, do CPC. Sem custas e sem honorários advocatícios, nos termos 

dos arts. 54 e 55 ambos da Lei 9.099/95. Transitada em julgado, ao 

arquivo, com as devidas baixas. Sentença Publicada no PJE. Submeto os 

autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Gláucia Águeda da Silva Magalhães 

Juíza Leiga Vistos, etc. HOMOLOGO 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: 1005876-88.2018.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

PEDROSA DOMINGAS FERREIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

WANDERLEY LOPES CONCEICAO OAB - MT0014000A (ADVOGADO(A))

DANILO VITOR MARTINS CUNHA OAB - MT0014008A (ADVOGADO(A))

EMERSON PINHEIRO LEITE OAB - MT19744-A (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: 

1005876-88.2018.8.11.0006. INTERESSADO: PEDROSA DOMINGAS 

FERREIRA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc., Dispenso 

o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. 

Trata-se de INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por PEDROSA 

DOMINGAS FERREIRA SOUZA em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO, alegando a Requerente que o seu tio o Sr. SIDINEI 

EVANGELISTA FERREIRA, veio a óbito em 17/08/2018, no Distrito de Vila 

Aparecida do município de Cáceres/MT. Conta que, após saber do 

falecimento de seu tio, a requerente chamou a Politec-IML, no município de 

Cáceres para remover o corpo e liberação após os exames 

necroscópicos. Somente que o corpo foi liberado pelo IML no domingo dia 

19/08/2018 pois, ao se deslocar até a sede da POLITEC no dia 18/08/2018 

sábado, foi informada a requerente que o corpo seria liberado somente no 

domingo. Por se sentir desrespeitada com a conduta dos servidores da 

Politec que por questões burocráticas liberou o corpo de seu tio falecido 

para sepultamento dias após o óbito, pede-se a Reclamante a título de 

danos morais a quantia equivalente a R$ 10.000,00 (dez mil reais). O 

Requerido em sede de contestação arguiu a preliminar de ilegtimidade 

ativa, a qual rejeito, pois conforme demostrado nos autos a parte autora 

era quem cuidava do de cujus, e este não deixou filhos, tornando a 

requerente legitimada para estar no polo ativo, da presente demanda. É a 

síntese necessária. Não há que se falar em complexidade suficiente que 

autorize afastar a incompetência deste Juízo e não se revelam na espécie 

nenhumas das situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da 

demanda descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam 

o avanço e análise da controvérsia posta. Em análise aos elementos e 

circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que razão assiste à 

parte autora. Nos termos do artigo 37, §6º da Constituição Federal, a 

responsabilidade das pessoas jurídicas de direito publico é objetiva, 

respondendo pelos danos causados por seus agentes a terceiros, 

independente de culpa. Os parentes do de cujus não podem ser 

prejudicados pela má administração do Requerido, a evidenciar a falha na 

prestação do serviço hipótese que configura ato injusto suscetível de 

reparação por dano moral in re ipsa, ou seja, prejuízo verificável pela 

própria ocorrência do evento e que, por isso, não necessita de 

demonstração específica. Este tem sido o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, acerca da responsabilização cível do 

Estado, na demora em liberar o corpo do falecido, causando ainda mais 

angústia aos seus parentes em um momento de tanta dor, vejamos: 

RECURSO DE APELAÇÃO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. 

LIBERAÇÃO CORPO IML CONDICIONADA REALIZAÇÃO EXAME DNA. 

DEMORA EXORBITANTE. QUANTIFICAÇÃO DOS DANOS MORAIS. 

MANUTENÇÃO. APELO DESPROVIDO. 1. O direito de um pai sepultar seu 

filho foi negado por vários meses. A circunstancia exigia que fosse 

realizado exame de DNA dentro de um prazo razoável. Foi preciso acionar 

o Estado judicialmente, e ainda assim, houve morosidade na realização do 

procedimento. 2. Em presença ao dano verificado, o valor não se mostra 

exorbitante, sendo razoável e proporcional. Nego provimento ao recurso 

(N.U 0036546-94.2013.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Primeira Câmara de Direito 

Público e Coletivo, Julgado em 06/11/2019, Publicado no DJE 12/11/2019). 

Tenho ainda que, considerando o transtorno sofrido pela parte Reclamante 

e o caráter punitivo-pedagógico aplicado ao Reclamado, 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 
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a relação jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a 

obrigação de reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe 

àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo 

(artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela 

extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor 

que corresponda à justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio 

na causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição educacional, 

econômica e profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o 

grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os 

benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão do dano. No 

caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos danos 

morais em R$ 3.000,00 (três mil reais), quantia essa que atende aos 

critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não caracteriza o 

enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no patrimônio do 

ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante o exposto, 

julgo procedente a pretensão contida na inicial para o fim de: a) 

CONDENAR o reclamado a pagar à parte reclamante, a título de danos 

morais, a importância de R$ 3.000,00 (três mil reais), corrigida 

monetariamente pelo IPCA a partir desta data e juros de mora de 0,5% 

a.m., contados da citação, e assim o faço com resolução do mérito, a teor 

do que dispõe o art. 487, I, do Código de Processo Civil; Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Dione 

Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO o projeto de 

sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo 

único da Lei Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e 

nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE 

OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 28 de abril de 2020.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003122-47.2016.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ALUIZIO MARCOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADSON SOUZA NOBRE OAB - MT15308-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003122-47.2016.8.11.0006. REQUERENTE: ALUIZIO MARCOS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO SANTANDER (BRASIL) S.A. Vistos etc. Conforme 

inteligência do artigo 38, da Lei nº 9.099/95, deixo de exarar o relatório. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Compulsando a ação citada alhures, nota-se que 

a parte autora foi devidamente intimada para apresentar procuração 

assinada, cópia de seus documentos pessoais, comprovante de endereço 

em nome próprio e extrato original SPC/SERASA, nos seguintes termos: 

Vistos, etc. Converte-se o julgamento em diligência. Intime-se a parte 

requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos 

procuração assinada, cópia legível de seus documentos pessoais, 

comprovante de endereço em seu nome, como também cópia do extrato 

de consulta de balcão SPC e SERASA (a ser retirado na CDL) e extrato de 

consulta balcão SCPC (a ser retirado na ACEC), atualizado e legível, 

contemporâneo ao ajuizamento da ação.Cumprida a determinação ou 

decorrido o prazo, conclusos. Cumpra-se. A Reclamante não atendeu ao 

chamado judicial. Sobre o assunto: Recurso Inominado nº 

1000201-75.2017.8.11.0008.Origem: Juizado Especial da Fazenda Pública 

de Nova Olímpia.Recorrente: ILDA DE SOUZA RIBEIRO. Recorridos: 

ESTADO DE MATO GROSSO e MUNICÍPIO DE NOVA OLÍMPIA. Data do 

Julgamento: 18/09/2018.E M E N T ARECURSO INOMINADO - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - ABANDONO DA CAUSA - SENTENÇA DE 

EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO - MANTIDA - RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Nos termos art. 485, III do CPC, o juiz não 

resolverá o mérito quando, por não promover os atos e as diligências que 

lhe incumbir, o autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias. 2. Na 

hipótese, a parte autora, intimada para manifestar nos autos no prazo de 

10 (dez) dias, sob pena de extinção do feito, manteve-se inerte, 

caracterizando o abandono previsto na norma processual. 3. Sentença 

mantida pelos próprios fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei 

nº 9.099/95. (RECURSO INOMINADO NÃO ENCONTRADO, Julgado em 

18/09/2018, Publicado no DJE 21/09/2018) Dispõe o Código de Processo 

Civil, no art. 485, inc. III, veja-se: Art. 485. O juiz não resolverá o mérito 

quando: III - por não promover os atos e as diligências que lhe incumbir, o 

autor abandonar a causa por mais de 30 (trinta) dias; Desta forma, não há 

motivos para que este processo continue tramitando, notadamente quando 

aquele que mais deveria ter interesse em seu término permaneceu 

desatento ao chamado judicial. 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, 24 de abril de 2020. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003016-51.2017.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

MARA CONCEICAO DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL MASSAD DE BRITO OAB - MT25302/O (ADVOGADO(A))

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1003016-51.2017.8.11.0006. REQUERENTE: MARA CONCEICAO DA SILVA 

COSTA REQUERIDO: DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

VISTOS ETC. Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos 

Juizados Especiais. Decido. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ajuizada por MARA 

CONCEIÇÃO DA SILVA COSTA em face de DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRSIOS LTDA, alegando que seu falecido em 21/02/2014, possuía 

um contrato de consórcio com a Requerida, o qual tinha cláusula de 

seguro de vida. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. Não há 

que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. A Requerida suscitou preliminar 

de ilegitimidade passiva. Todavia, foi aportado aos autos contrato de 

adesão ao seguro, assinado pelo autor, assim sendo, inexiste qualquer 

ilegitimidade da parte Requerida na presente demanda. REJEITO o pedido 

de incompetência do juizado, ante a necessidade de intervenção de 

terceiros, ocorre que a lei 9.099/95 que dispõe sobre o sistema dos 

Juizados Especiais, veda a intervenção de terceiros, vejamos: Art. 10. 

Não se admitirá, no processo, qualquer forma de intervenção de terceiro 

nem de assistência. Admitir-se-á o litisconsórcio. REJEITO o pedido de 

prescrição sustentado pela parte demandada, pois conforme podemos 

extrair da narrativa da parte autora aliada aos documentos acostados 

pelas partes, o direito de reclamar o seguro de vida deixado pelo autor não 

fora afetado pelo instituto da prescrição. Já que diferentemente do que 

alega a parte Requerida a presente demanda, foi proposta na da de 

08/02/2017 e não em 10/05/2017, assim sendo não foram completados os 

três anos que dispõem o art. 206 do código cível brasileiro. Passo ao 

julgamento do mérito. 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, 
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a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. Ressalto, 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. Por sua vez, a requerida não se desincumbiu do ônus que 

lhe cabia, qual seja, trazer aos autos fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito dos autores (art. 373, II, do CPC). Vejamos o 

entendimento adotado pelos Tribunais Superiores ao julgarem caso 

semelhante, in verbis: Ementa: APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR PERDAS E 

DANOS. SEGURO DE VIDA. PRESTAMISTA. CONTRATO DE ADESÃO A 

GRUPO DE CONSÓRCIO. LEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA 

DE CONSÓRCIO. NEGATIVA DE COBERTURA. QUITAÇÃO DOS 

CONTRATOS DEVIDA. LUCROS CESSANTES NÃO EVIDENCIADOS. 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE EXTINTA. Trata-se de recursos de apelação 

interpostos contra a sentença de parcial procedência proferida nos autos 

da ação de obrigação de fazer cumulada com pedido de indenização por 

perdas e danos envolvendo seguro de vida prestamista vinculado a 

contrato de consórcio, bem como procedência da denunciação da lide. 

ILEGITIMIDADE PASSIVA DA ADMINISTRADORA DO CONSÓRCIO - A 

empresa administradora do consórcio adquirido pelo falecido é parte 

legítima para figurar no polo passivo da presente ação, porquanto o 

contrato de seguro é acessório ao contrato de consórcio, sendo este o 

principal e de responsabilidade da insurgente. Características da 

contratação que ensejam a aplicação da Teoria da Aparência. Preliminar 

rejeitada. QUITAÇÃO DOS CONTRATOS DE CONSÓRCIO - Afastada a 

preliminar de ilegitimidade passiva da administradora do consórcio e não 

sendo possível eximi-la da obrigação apenas com fundamento ao alegado 

prejuízo ao grupo, que sequer restou demonstrado, bem como 

considerando ser incontroversa a ocorrência de sinistro, impõe-se a 

confirmação da sentença que determinou a quitação dos contratos de 

consórcio com a emissão das respectivas cartas de... crédito, além da 

devolução dos valores pagos após a ocorrência do sinistro. LUCROS 

CESSANTES - Enquanto espécie de dano material, a procedência a 

procedência do pedido de indenização por lucros cessantes dependia da 

comprovação da efetiva diminuição patrimonial, ônus do qual não se 

desincumbiu a parte autora, já que não consta dos autos qualquer 

elemento de prova que permita aferir o quanto a parte autora deixou de 

lucrar em razão do fato que deu ensejo a esta demanda. DENUNCIAÇÃO 

DA LIDE... (AC 70052871274 RS/ Sexta Câmara Cível/ Diário da Justiça do 

dia 03/03/2016/ Sylvio José Costa da Silva Tavares) Assim, o pagamento 

do valor da cobertura do seguro por morte é medida que se impõe. POSTO 

ISTO, e por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE 

os pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, CPC, para: a) 

CONDENAR a cumprir a Cláusula Contratual 26ª, inciso I, do contrato de 

Adesão com a quitação do contrato através do resgate do prêmio de 

seguro de vida imposto ao “de cujus” e consequentemente a entrega do 

bem consorciado ou carta de crédito no referido valor. Deixo de condenar 

em custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos artigos 54 e 

55, da Lei nº 9.099/95; Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas 

baixas. Intimem-se. Submeto o presente projeto de sentença a 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, etc. HOMOLOGO o projeto de sentença 

retro, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei 

Complementar Estadual nº 270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo 

requerido, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA 

JUÍZA DE DIREITO CÁCERES, 20 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007270-96.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

DULVAN LUIZ LEAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAINA SAMPAIO DE OLIVEIRA OAB - MT0011243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1007270-96.2019.8.11.0006. REQUERENTE: DULVAN LUIZ LEAL 

REQUERIDO: BANCO ITAU BMG CONSIGNADO S.A. VISTOS ETC. 

Dispensado o relatório na forma do art. 38 da Lei dos Juizados Especiais. 

Trata-se de AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS ajuizada por DULVAN LUIZ LEAL em face de Banco ITAU 

consignados, alegando que foi surpreendido pela Requerida que lhe 

ofereceu a “compra da dívida”. Visando a permissão do Requerente na 

realização do referido ato ofertou ainda uma redução da integralidade da 

divida para R$ 87.186,62 (oitenta e sete mil cento e oitenta e seis reais e 

sessenta e dois centavos) divididos em 48 parcelas de R$ 1.817,00 (mil 

oitocentos e dezessete reais), sendo liberado ainda, uma margem de 71 

mil para empréstimos. Afirma ainda que após a autorização do Requerente 

este foi surpreendido com um bloco de boletos de 96 parcelas de R$ 

1.512,48 (mil quinhentos e doze reais e quarenta e oito centavos), ou seja, 

valor muito acima do acordado, e até da divida original, diante da referido 

erro o Requerente tentou entrar em contato com a atendente que havia lhe 

ofertado a proposta, esta lhe solicitou 01 semana para a resolução do 

problema, no entanto, passado o tempo, esta simplesmente deixou de 

atende-lo. 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. 

No presente caso, a parte autora se encontra protegida 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. Logo, 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. Em sua peça defensiva, o Requerido aduz, que quando 

acionado pela Parte Autora, adotou as providências necessárias para 

minimizar o problema. Logo, merece atenção a conduta conciliatória 

adotada pelo Banco Réu, que, desde o início, movido pela boa-fé, buscou 

a composição com a Parte Autora. Sustenta ainda que tentou contato com 

a Parte Autora com o intuito de realizar acordo antecipadamente, no 

entanto, não logrou êxito em localizá-la. Por fim, compareceu em audiência 

e ofereceu uma proposta de acordo no valor de R$900,00 (novecentos 

reais). Portanto, não há justificativa para ser condenado em danos morais. 

clarividente a conduta abusiva do Requerido. Assim, restou-se 

comprovada a responsabilidade na conduta da reclamada, pois no sistema 

do C.D.C., é dever e risco profissional do fornecedor de serviços agir 

corretamente e segundo lhe permitem as normas jurídicas imperativas. 

Temos que a conduta da Reclamada, sem dúvidas, demonstra falta de 

cautela e imprudência no trato com os seus clientes, que não tomou o 

devido cuidado na realização de contratos, evitando que a autora fosse 

cobrada por valores superiores ao previamente convencionado e ainda 

inseriu o nome do autor no cadastro restritivo de crédito por cobrança 

indevida. A parte autora não pode ser prejudicado pela má administração 

do Requerido, a evidenciar a falha na prestação do serviço hipótese que 

configura ato injusto suscetível de reparação por dano moral in re ipsa, ou 

seja, prejuízo verificável pela própria ocorrência do evento e que, por isso, 

não necessita de demonstração específica. Não há olvidar que, como vem 

decidindo nossos tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, a mágoa ou 

a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral, o que não é o caso dos autos, pois, conforme 

protocolos apresentados, a parte autora vivenciou uma saga com 

inúmeras tentativas de solução frustradas administrativamente. 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 
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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. 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. POSTO ISTO, e 

por tudo mais que dos autos consta, DECIDO julgar PROCEDENTE os 

pedidos da exordial, nos termos do art. 487, I, do CPC, para: a) Confirmar a 

tutela antecipada deferida; b) Condenar, a título de danos morais, a 

empresa ré ao pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), 

corrigida monetariamente pelo INPC a partir desta data e juros de mora de 

1% a.m., conforme disposição do art. 406 do NCC, combinado com o art. 

161, § 1º do CTN, contados da citação; c) CONDENAR o reclamado a 

restituir à parte reclamante o valor de R$ 1.827,12 (mil oitocentos e vinte e 

sete reais e doze 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, 20 de abril de 2020. Juiz(a) de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006718-34.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM ARISTIDES RIBEIRO PICADA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO CORBELINO OAB - MT9898-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006718-34.2019.8.11.0006. INTERESSADO: JOAQUIM ARISTIDES 

RIBEIRO PICADA REQUERIDO: ADMINISTRADORA DE CONSORCIO 

REGIONAL WAY LTDA Vistos etc., Dispenso o relatório, em atenção ao 

que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE 

RESCISÃO CONTRATUAL COM PEDIDO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

CUMULADA COM REPARAÇÃO DE DANOS COM PEDIDO DE 

ANTECIPAÇÃO DE TUTELA ANTECIPADA DE URGÊNCIA proposta por 

JOAQUIM ARISTIDES RIBEIRO PICADA em desfavor de ADMINISTRADORA 

DE CONSORCIO REGIONAL WAY LTDA, alegando que apos ter se 

interessado em adquirir um bem móvel, para tanto, adquiriu uma cota de 

consórcio. Aduz que o vendedor teria lhe passado a possibilidade de 

aquisição imediata, desde que fosse realizado um depósito inicial, o que 

atenderia as suas necessidades, e que, após o efetivo depósito, tal 

promessa não foi cumprida. Por tais razões, pleiteou a rescisão/nulidade 

do contrato de consórcio e restituição da quantia paga, além de 

indenização por danos morais. No caso, não havendo vício que possa 

obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o processo para 

julgamento antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes 

para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória. 

Não há que se falar em complexidade suficiente que autorize afastar a 

competência deste Juízo e não se revelam na espécie nenhumas das 

situações preliminares ao mérito e prejudiciais de mérito da demanda 

descritas no artigo 337 do Código de Processo Civil que impeçam o 

avanço e análise da controvérsia posta. Rejeito a preliminar de 

incompetência do juizado especial cível, pois, em ações sobre rescisão de 

contratos ajuizadas no JEC, o valor da causa corresponde à pretensão 

econômica objeto do pedido, e não ao valor do contrato rescindido. 

Vejamos os precedentes judicicais acerca do tema: EMENTA: RECURSO 

INOMINADO. SENTENÇA QUE EXTINGUIU O FEITO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO ANTE A ALEGADA ILEGITIMIDADE PASSIVA DA EMPRESA RÉ. 

RECONHECIMENTO DA INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS 

PARA PROCESSAMENTO DO FEITO. VALOR DO CONTRATO QUE 

ULTRAPASSA O TETO DOS JUIZADOS ESPECIAIS. EXTINÇÃO DO FEITO 

DE OFÍCIO. ANÁLISE DO RECURSO PREJUDICADA. Evidentemente, de 

acordo com o art. 6º da Resolução 394/2017 da Corte Especial do TJPE, o 

cabimento do presente pedido de uniformização apenas tem cabimento na 

hipótese de “divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais 

sobre questões de direito material ou processual”. Assim: Art. 6º Caberá 

Pedido de Uniformização de interpretação de lei quando houver 

divergência entre decisões proferidas por Turmas Recursais sobre 

questões de direito material ou processual. tem-se a subsunção de 

referido dispositivo nos precedentes proferidos In casu, pela QUINTA 

TURMA RECURSAL e pela QUARTA TURMA RECURSAL: “(...) Da 

preliminar de incompetência em face do valor contratado. Observe-se que 

apesar de o contrato ter sido de cerca de 166 mil reais, o valor que se 

pretendeu de devolução, em face do pedido de distrato, está dentro do 

valor de alçada dos juizados, já que a condenação foi para devolver o 

valor de R$ 22.027,80. Portanto, rejeito tal preliminar. (...)(QUINTA TURMA 

RECURSAL – JECRC – RECURSO INOMINADO 005385267.2016.8.17.8201 

– REL. JOSÉ GILMAR DA SILVA – JUL. 21/06/2017). Acerca do contrato 

de promessa de compra e venda realizado. Nota-se, portanto, que o valor 

da causa é inferior ao limite de 40 salários mínimos previsto no art. 3.º, inc. 

I da lei federal n.º 9.099/1995, ao passo que o juizado especial é 

competente para processar e julgar a presente demanda. Nessas 

condições, impõe-se a anulação da sentença recorrida a fim de declarar a 

competência do juizado e, por especial para processar e julgar a presente 

demanda conseguinte, dar prosseguimento ao feito. Sentença anulada, 

remetendo-se os autos ao juízo de origem para prosseguimento do feito. 

Recurso conhecido e provido. Não há condenação da recorrente ao 

pagamento de honorários advocatícios, em razão do provimento do 

recurso. UNÂNIME. RESULTADO: RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

(QUARTA TURMA RECURSAL – JECRC – RECURSO INOMINADO 

0029134-06.2016.8.17.8201 – REL: FERNANDA PESSOA CHUAHY DE 

PAULA – JUL. 30/11/2016). O valor da causa constará da petição inicial ou 

da reconvenção e será: II – na ação que tiver por objeto a existência, a 

validade, o cumprimento, a modificação, a resolução, a resilição ou a 

rescisão de ato jurídico, o valor do ato ou o de sua parte controvertida; 

Desnecessário lembrar que o FONAJE já havia sumulado entendimento, no 

Enunciado 39, no sentido de que "o valor da causa corresponderá à 

pretensão econômica objeto do pedido". Nesse sentir, não se vislumbra a 

incompetência do Juízo Especial para conhecer e julgar da lide em 

comento (...) (QUARTA TURMA RECURSAL JECRC – Recurso inominado 

0031107-30.2015.8.17.8201 – Rel. Fernanda Pessoa Chuahy de Paula - 

Julgamento: 05/04/2017). 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 a Requerida trouxe aos 

autos o contrato assinado pelo Requerente, onde as informações estão 

bem claras quanto à adesão a grupo de consórcio e, em todos os 

documentos assinados, resta a observação destacada em vermelho da 

não comercialização de cotas contempladas. Toda a documentação 

acostada aos autos pelo Requerido demonstra possuir uma redação clara, 

de fácil interpretação e com as observações destacadas da não 

comercialização de cotas contempladas e nos contratos assinados não há 

qualquer menção a liberação imediata do crédito ou prazo certo para a 
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liberação, cumprindo assim o previsto na legislação consumerista. Não 

está presente, portanto, comprovação de qualquer ato ilícito praticado pela 

requerida, requisito essencial para a caracterização do dano, 

entendimento corroborado pelo Tribunal de justiça do Mato Grosso em 

caso análogo: “APELAÇÃO - AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS - 

AQUISIÇÃO DE DUAS COTAS CONSORCIAIS - ALEGAÇÃO DE 

CONTRATAÇÃO POR VÍCIO DE VONTADE - PROMESSA ENGANOSA DE 

CONTEMPLAÇÃO IMEDIATA - ARDIL NÃO COMPROVADO - DOCUMENTOS 

QUE FAZEM PROVA CONTRÁRIA - ATO ILÍCITO INDEMONSTRADO - ÔNUS 

DO AUTOR - ART. 333, I, CPC - INDENIZAÇÃO DESCABIDA - HIPÓTESE DE 

DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO DO CONSORCIADO - DEVOLUÇÃO DO 

MONTANTE MEDIANTE CONTEMPLAÇÃO EM SORTEIO DA COTA DO 

DESISTENTE/EXCLUÍDO - ARTS. 22 E 30 DA LEI N. 11.795/2008 - 

REDISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS - SENTENÇA REFORMADA 

- RECURSO PROVIDO. É ônus do autor provar a alegação de que na 

contratação do consórcio ocorreu erro no que se refere ao objeto, 

sobretudo quando na documentação que assinou está claro que ele 

adquiriu cotas não contempladas e sem a garantia de entrega do veículo 

em sete dias. Nos contratos celebrados após a vigência da Lei n. 

11.795/2008, os valores pagos pelo consorciado só podem ser devolvidos 

mediante contemplação por sorteio da cota excluída (arts. 22 e 30), com 

os devidos abatimentos. Se a alteração do decisum repercute na 

distribuição dos ônus sucumbenciais, eles devem ser redimensionados de 

forma proporcional ao decaimento de cada demandante. (N.U 

0003159-51.2013.8.11.0021, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 16/09/2015, 

Publicado no DJE 21/09/2015)”. Ante o exposto: JULGO IMPROCEDENTE a 

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

Código de Processo Civil. Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006602-28.2019.8.11.0006

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBSON DOS REIS SILVA OAB - MT0019991A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL SEBASTIAO RAMOS DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE DE CASTRO JUNIOR OAB - MT17095/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CÁCERES SENTENÇA Processo: 

1006602-28.2019.8.11.0006. REQUERENTE: ROBSON DOS REIS SILVA 

REQUERIDO: RAFAEL SEBASTIAO RAMOS DA SILVA Vistos etc., 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE IMPOSTOS 

PAGOS PELO PROPRIETÁRIO C/C DANO MORAIS E MATERIAIS proposta 

por ROBSON DOS REIS SILVA em desfavor de Rafael SEBASTIÃO 

RAMOS DA SILVA, alegando que ano de 2016 adquiriu do Sr. Alberto de 

Lima Strolischein um terreno localizado no município de Cáceres/MT, com 

as seguintes descrições: lote 01 da quadra 33 do loteamento parque nova 

era. Narra que o referido terreno se encontra ocupado pelo requerido, que 

é proprietário do lote 02, e por erro do mesmo, não respeitando os limites 

de cada terreno, construiu sua casa ocupando parte do terreno do Autor. 

Impossibilitando assim, que o autor faça qualquer construção no seu 

terreno, o tornando inutilizável. REJEITO a preliminar inépcia da inicial por 

ausência de prova, tendo em vista, que os argumentos trazidos aos autos 

pelo Requerido, se confundem com o mérito e com ele será analisado. Em 

análise aos elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, 

tenho que razão não assiste à parte autora. Isto porque deve o autor 

provar o fato constitutivo do seu direito, cabendo ao réu provar fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito, nos termos do artigo 

373 do CPC. Provar significa a demonstração de fatos relevantes e 

pertinentes agitados no processo. A prova deve convencer; aquela que 

apenas indica remota possibilidade, não satisfaz o julgador que necessita, 

para formar seu convencimento, de provas escorreitas na demonstração 

dos fatos alegados na inicial. O ônus da prova parte do princípio que toda 

afirmação precisa de sustentação, de provas para ser levada em 

consideração, e quando não são oferecidos, essa afirmação não tem 

valor argumentativo e deve ser desconsiderada em um raciocínio lógico. 

Segundo o Código de Processo Civil, ônus da prova é o encargo atribuído 

pela lei a cada uma das partes de um processo, de demonstrar a 

ocorrência dos fatos de seu próprio interesse para as decisões a serem 

proferidas. No caso em apreço, o autor não conseguiu demostrar de 

forma satisfatória a posse pretendida como de explicitação de onde teria 

ocorrido a suposta ocupação do requerido em parte do lote 01, bem como 

sua delimitação e demais informações necessárias a ampla defesa e 

contraditório. Desta forma, além de não juntar qualquer foto ou 

comprovante de que houve suposta ocupação pelo requerido de parte do 

lote do autor, ainda não teria delimitado onde, qual metragem, onde estaria 

a suposta ocupação irregular. Assim sendo, o esbulho ou turbação, não 

foram comprovadas através de elementos comprobatórios que a 

assegurem, toda a narrativa do autor. Diante do exposto, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido inicial, com fundamento no artigo 487, I do Código 

de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 

54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as 

devidas baixas. Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para 

apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Dione Maikon Quintão da Silva Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO o projeto de sentença retro, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95 e art. 8º, parágrafo único da Lei Complementar Estadual nº 

270/2007. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido, arquivem-se os 

autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. HANAE YAMAMURA DE OLIVEIRA JUÍZA DE DIREITO 

CÁCERES, 20 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Comarca de Diamantino

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001744-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS HENRIQUE BRAGA OAB - SP118953 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001744-25.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: ASSOCIACAO 

BENEFICENTE E CULTURAL CORACAO DE MARIA Vistos etc. Trata-se de 

Embargos de Declaração (id. 22204112), interposto contra a decisão 

proferida em id. 22197912, afirmando haver omissão na “decisum”. 

DECIDO. Conheço dos embargos de declaração, eis que ajuizados 

tempestivamente. A meu ver, as alegações contidas nos embargos 

declaratórios, SE identificam com as hipóteses elencadas no art. 1.022 do 

CPC. Isso porque, não foi apreciado o pedido feito pela parte excepta de 

condenação do excipiente em honorários de sucumbência. In casu, 

verifico que a exceção de pré-executividade foi rejeitada, por 

conseguinte, incabível condenação da parte contrária ao pagamento de 

honorários advocatícios. A jurisprudência em situação análoga: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. EXCEÇÃO DE PRÉ-EXECUTIVIDADE 

DESACOLHIDA. CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS. DESCABIMENTO. A exceção de pré-executividade é 

mero incidente processual, de modo que, restando desacolhida e, por 

conseguinte, não colocando fim ao processo, descabe a fixação e 

condenação da parte ao pagamento de honorários advocatícios. A 

sucumbência demanda a extinção total ou parcial da execução, o que não 

ocorreu no caso concreto. EMBARGOS DESACOLHIDOS.” (TJ-RS - ED: 
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70075711028 RS, Relator: Marilene Bonzanini, Data de Julgamento: 

09/11/2017, Vigésima Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 13/11/2017). Ante o exposto, conheço dos embargos de 

declaração e JULGO-OS PROCEDENTES, para modificar o dispositivo da 

decisão nos seguintes termos: “Ante o exposto, REJEITO a Exceção de 

Pré-Executividade. Intime-se a parte exequente para requerer o que de 

direito. Deixo de condenar a parte excipiente em honorários de 

sucumbência, em razão do caráter de incidente processual da exceção de 

pré-executividade. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências.” Intimem-se. Às providências. Diamantino, 27 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001140-93.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

AGUAS DE DIAMANTINO S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001140-93.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): AGUAS DE DIAMANTINO S.A. REU: MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato 

Administrativo cumulada com Inexigibilidade de Multa e Pedido de Tutela de 

Urgência ajuizada por ÁGUAS DE DIAMANTINO em face de MUNICIPIO DE 

DIAMANTINO, ambos devidamente qualificados nos autos. Relata que no 

dia 26/07/2018, o usuário Valdemiro de Betio (matrícula 422304-7 - 

hidrômetro nº Y16S449775) ingressou com reclamação no Procon 

municipal de Diamantino questionando as suas faturas de água, ao 

argumento que elas estavam em desacordo com o real consumo. 

Assevera que após receber a reclamação, a empresa autora foi notificada 

para que esclarecesse os fatos narrados pelo usuário, apresentando 

suas razões administrativas. Afirma que o Hidrômetro da residência do 

usuário ficava na parte interna da casa, e fora do alcance dos 

“leituristas”, e por isso foram geradas faturas no com base na média de 

consumo dos meses anteriores, e com o deslocamento do cavalete para a 

área externa da residência, foi possível registrar o consumo acumulado e 

o real do usuário, sendo à concessionária permitida a cobrança retroativa 

do consumo. Aduz que o Procon entendeu que havia ali conduta abusiva e 

que feria direitos dos usuários/consumidores, aplicando multa 

administrativa no valor de R$ 19.651,17 (dezenove mil seiscentos e 

cinquenta e um reais e dezessete centavos). Por fim, alega que o 

administrador elencou como fato ilegal a cobrança de valores que não 

refletiam o consumo do usuário. Requereu, liminarmente, a suspensão da 

exigibilidade da multa imposta, com a determinação para que às 

autoridades não busquem o cumprimento da penalidade de nenhuma 

forma, seja com encaminhamento à inscrição em dívida ativa, ajuizamento 

de execução fiscal ou qualquer outro modo e a emissão de certidão 

negativa de dívida ou, subsidiariamente, certidão positiva de dívida ativa, 

mas com efeitos de negativa Juntou documentos com a inicial. Passo a 

análise do pedido liminar. Vejamos os requisitos do art. 300 do Código de 

Processo Civil: “Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo." No caso em espécie, 

entendo não estarem presentes, por ora, os requisitos da verossimilhança 

das alegações nem da prova suficiente do receio de dano irreparável ou 

de difícil reparação. Conforme se vê, consta na inicial, auto de infração, 

carta de reclamação feita ao Procon, decisão do Procon e defesa 

administrativa da parte autora, nos ids. 22319509, 22319510, 22319511 e 

22319512. Frisa-se que a parte autora se pautou em realizar a cobrança 

se baseando no consumo que o autor tinha anteriormente, contudo, após 

a mudança do hidrômetro realizou cobrança de retroativo. Ressalta-se que 

por ora, não existem motivos para o deferimento da liminar, tendo em vista 

que quando a unidade consumidora não possui hidrômetro, é ilegal a 

cobrança por estimativa. Nesse sentido: “COBRANÇA INDEVIDA. 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. IMPOSSIBILIDADE DE LEITURA. AUSÊNCIA DE 

HIDRÔMETRO INSTALADO. COBRANÇA PELA MÉDIA DE CONSUMO. 

IMPOSSIBILIDADE. PRECEDENTES DO STJ. Não dispondo a unidade 

consumidora de hidrômetro instalado, é ilegal a cobrança por estimativa, 

devendo ser realizada pela tarifa mínima, (...)”. (TJ- AM – Apelação Cível 

06005831820188040001 – data da publicação: 30/01/20200. Portanto, não 

restam preenchidos os requisitos para o deferimento da liminar. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de tutela antecipada. Deixo de analisar os 

embargos de declaração de id. 23360097 ante a perda do objeto. 

Especifiquem as partes, no prazo legal, as provas que efetivamente 

pretendem produzir, em audiência de instrução e julgamento. Após, 

voltem-me os autos conclusos, para que o processo seja saneado, 

momento em que serão fixados os pontos controvertidos e designada 

audiência de instrução e julgamento, isso tudo sem prejuízo de julgamento 

antecipado da lide. Sem prejuízo do exposto, manifestem-se os litigantes 

interesses em conciliarem. Às providências. Diamantino, 28 de abril de 

2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-05.2017.8.11.0005

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:

VANDERSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001325-05.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. EXECUTADO: 

VANDERSON PINTO DA SILVA Vistos etc. Em postulado de ID 29009732, a 

parte exequente requer o arresto ‘on line’, via Bacenjud. No caso, trata-se 

de pedido de medidas acautelatórias de urgência no processo de 

execução, e, a fim de que seja outorgada essa cautela é imprescindível 

que o exequente demonstre os requisitos inerentes ao instituto que deseja 

ver satisfeito, não se podendo atropelar as exigências previstas ao 

estabelecimento da constrição, sendo certo que o exequente somente 

obterá êxito com a cautelar urgente pleiteada (art. 799, III do NCPC) se 

demonstrar, de modo concreto, o efetivo receio de que o devedor esteja 

na possibilidade de alienar, ocultar, desviar, destruir, trocar bens móveis 

ou mesmo imóveis, gravá-los, desfazendo-se do seu patrimônio, como 

ocorre com o arresto ou outra medida provisória em que se visa garantir, 

tanto quanto possível, a integridade dos direitos do credor e a 

incolumidade de seu crédito. Nesse contexto, é imperioso notar que as 

medidas de urgência pleiteadas são consideradas como gênero das 

medidas cautelares, assim sendo, deverão preencher os mesmos 

requisitos da tutela cautelar, ou seja, o ‘fumus boni iuris’ e o ‘periculum in 

mora’, o que no presente caso não foram demonstrados pelo autor. Ante o 

exposto, INDEFIRO o pedido de arresto antes da citação. Sem prejuízo do 

exposto, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para 

citação da parte demandada nos endereços fornecidos pelo sistema 

BacenJud. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Diamantino/MT, 28 de 

abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001325-05.2017.8.11.0005

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:

VANDERSON PINTO DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimo o patrono do Autor que revendo as informações do ID. 

28275755,foram encontrados os seguintes endereços: 1) Rodovia 

BR.364, Km. 118 - Pedra Preta/MT - CEP. 78795.000 2) Rua Diamantino 

s/nº - Bairro Fazenda Velha - Alto Paraguai - CEP. 78410.000 3) Fazenda 

Magiana - Zona Rural - MT. 140 s/nº - Sorriso - CEP. 78890.000 Intimo o 

patrono do Autor, para providenciar, no prazo de 05 (cinco) dias, o 

pagamento das diligências 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.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000192-25.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

BRUNO HENRIQUE DE OLIVEIRA VANDERLEI OAB - PE21678-D 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON LOURENCO DE SOUSA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000192-25.2017.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SICREDI CENTRO NORTE EXECUTADO: EMERSON 

LOURENCO DE SOUSA Vistos etc. DEFIRO o pedido de suspensão. 

Suspendo o processo pelo prazo requerido. Remetam-se os autos ao 

arquivo provisório, com a consequente baixa no Boletim Mensal de 

Movimento Forense. Arquive-se em pasta apropriada. Decorrido o prazo, 

intime-se a parte autora para dar prosseguimento ao feito, querendo o que 

de direito. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001164-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA DA SILVA VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001164-24.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ELDA DA SILVA VIEIRA SANTANA REQUERIDO: AUGUSTO 

NERIS SANTANA Vistos etc. O feito prossegue em relação a partilha de 

bens. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas, caso desejem produzir, justificando-as, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001081-08.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO XAVIER PIRES (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001081-08.2019.8.11.0005. 

IMPETRANTE: PEDRO XAVIER PIRES IMPETRADO: EDSON DA SILVA 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Vistos em etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 24481380), interposto pelo 

‘parquet’ contra a decisão proferida id. 22272870, 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, como cediço, cabem 

embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição ou 

omissão, o que se evidenciou no caso em espécie. Inicialmente, 

verifica-se que decisão de id. 22272870, indeferiu pedido liminar, no 

entanto, determinou-se a notificação da impetrada para que cumprisse 

imediatamente a referida medida liminar. Desta forma, verifica-se que 

houve contradição na referida decisão, devendo o pleito prosperar, uma 

vez constatada a ocorrência de erro material que resultou na referida 

contradição. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS PROCEDENTES, para CORRIGIR decisão de id. 22272870, para 

que onde se lê: “NOTIFIQUE-SE a impetrada, enviando-lhe cópias da inicial 

e dos documentos, a fim de que, cumpra imediatamente esta medida 

liminar, e no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, 

da Lei nº 12.016/2009)”; leia-se: “NOTIFIQUE-SE a impetrada, enviando-lhe 

cópias da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) 

dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009).” 

Intimem-se. Às providências. Diamantino/MT, 27 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000416-89.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CELSO UMBERTO LUCHESI OAB - SP76458-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO KROHLING (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

celito liliano bernardi OAB - MT7008-B (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1000416-89.2019.8.11.0005. 

AUTOR(A): NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. REU: ROGERIO KROHLING 

Vistos etc. Intime-se a parte reconvinte para, querendo, impugnar no 

prazo legal. Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas, caso desejem produzir, justificando-as, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001073-31.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOELSON JONAS DA SILVA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SCHWAB MATOZO OAB - MT5849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON DA SILVA PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIELA COCCO BUSANELLO OAB - MT0009770A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001073-31.2019.8.11.0005. 

IMPETRANTE: JOELSON JONAS DA SILVA IMPETRADO: EDSON DA SILVA 

PRESIDENTE DA CAMARA MUNICIPAL DE DIAMANTINO Vistos etc. 

Trata-se de Embargos de Declaração (id. 23546931), interposto pelo 

‘parquet’ contra a decisão proferida id. 22272091, 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, como cediço, cabem 

embargos declaratórios quando houver obscuridade, contradição ou 

omissão, o que se evidenciou no caso em espécie. Inicialmente, 

verifica-se que decisão de id. 22272091, indeferiu pedido liminar, no 

entanto, determinou-se a notificação da impetrada para que cumprisse 

imediatamente a referida medida liminar. Desta forma, verifica-se que 

houve contradição na referida decisão, devendo o pleito prosperar, uma 

vez constatada a ocorrência de erro material que resultou na referida 

contradição. Ante o exposto, conheço dos embargos de declaração e 

JULGO-OS PROCEDENTES, para CORRIGIR decisão de id. 22272091, e 

onde se lê: “NOTIFIQUE-SE a impetrada, enviando-lhe cópias da inicial e 

dos documentos, a fim de que, cumpra imediatamente esta medida liminar, 

e no prazo de 10 (dez) dias, preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 

12.016/2009)”; leia-se: “NOTIFIQUE-SE a impetrada, enviando-lhe cópias 
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da inicial e dos documentos, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações (art. 7, inc. I, da Lei nº 12.016/2009).” Intimem-se. 

Às providências. Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001612-31.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DIAMANTINO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO ZANATA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TIAGO SHIOJI TIUMAN OAB - MT21461/O (ADVOGADO(A))

JOACIR JOLANDO NEVES OAB - MT3610-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001612-31.2018.8.11.0005. 

EXEQUENTE: MUNICIPIO DE DIAMANTINO EXECUTADO: JOAO ZANATA 

Vistos etc. Trata-se de Exceção de Pré-Executividade com Pedido de 

Tutela de Urgência interposta por JOÃO ZANATA em face do MUNICÍPIO 

DE DIAMANTINO, alegando que o imóvel o qual possui débitos referentes a 

tributos não lhe pertence. O Município de Diamantino se manifestou no id. 

25796455. Vieram-me os autos conclusos. É o necessário relato. 

Fundamento. DECIDO. Com efeito, a exceção de pré-executividade é servil 

a suscitação de questões que devam ser conhecidas de ofício pelo Juiz, 

como as atinentes à liquidez do título executivo, aos pressupostos 

processuais e às condições da ação executiva. Ressalta-se que a 

arguição de ilegitimidade passiva em sede de Exceção de 

pré-executividade é possível desde que satisfatória e previamente 

comprovada tal condição, uma vez que não se admite dilação probatória. 

Nesse sentido: “AGRAVO REGIMENTAL. DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU SEGUIMENTOAO RECURSO. ART. 557, CAPUT, DO CPC. 

MANIFESTO CONFRONTO COM JURISPRUDENCIA DO STJ. EXCEÇÃO DE 

PRÉ-EXECUTIVIDADE. ARGUIÇÃO DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO 

AGRAVANTE PROMITENTE –COMPRADOR. CONDIÇÃO 

INSATISFATORIAMENTE COMPROVADA. DILAÇÃO PROBATÓRIA. 

DESCABIMENTO DA VIA ELEITADECISÃO MONOCRÁTICA MANTIDA. 

AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. A arguição de ilegitimidade passiva 

em sede de Exceção de Pré-executividade é possível desde que 

satisfatória e previamente comprovada tal condição, uma vez que esta via 

não admite dilação probatória. RECURSO IMPROVIDO”. (TJ – BA – Agravo 

Regimental 00163843820148050000 – data da publicação: 15/04/2015). No 

caso em concreto, verifica-se que a parte excipiente não comprovou a 

sua alegação de ilegitimidade passiva, uma vez que sequer juntou 

documentos aos autos. 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, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001293-97.2017.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO ROCHA NOGUEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELICA RODRIGUES MACIEL OAB - MT0010862A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VITOR DOUGLAS GONCALVES NOGUEIRA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DESPACHO Processo: 1001293-97.2017.8.11.0005. 

AUTOR(A): JOAO PEDRO ROCHA NOGUEIRA REU: VITOR DOUGLAS 

GONCALVES NOGUEIRA Vistos etc. Intime-se a parte exequente para 

colacionar aos autos sentença de homologação de acordo com certidão 

de trânsito em julgado, no prazo de 15 dias. Após, voltem os autos 

conclusos. Intime-se. Cumpra-se. Diamantino, 28 de abril de 2020. André 

Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001178-42.2018.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

EWERTON CAMARGO BENITES DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. O. D. A. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001178-42.2018.8.11.0005. 

AUTOR(A): EWERTON CAMARGO BENITES DE ARAUJO REU: E. C. O. D. 

A. Vistos etc. Trata-se de Embargos de Declaração (id. 28582188), 

interposto pela parte autora contra a sentença proferida em id. 27927870, 

afirmando haver omissão na ‘decisum’. Assevera que a sentença que 

extinguiu o feito após pedido de desistência do requerente, foi omissa ao 

não mencionar a gratuidade da justiça concedida ao autor em decisão de 

id. 18955513. Vieram-me os autos conclusos. 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 NCPC. Isso porque, como 

cediço, cabem embargos declaratórios quando houver obscuridade, 

contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do NCPC), o que NÃO se 

evidenciou no caso em espécie, já que a decisão guerreada foi clara, 

precisa e não apresenta qualquer omissão, considerando-se que sua 

fundamentação afastada qualquer rediscussão. Pois bem, o embargante 

alega a falta de informe da gratuidade da justiça que lhe foi concedida. 

Ocorre que a alegação não merece prosperar, uma vez que na parte 

dispositiva da sentença não houve condenação em custas 

sucumbenciais, havendo a informação “sem custas”. Desta forma, a 

pretensão de reformar o ‘decisium’ não deve prosperar. Ante o exposto, 

conheço dos embargos de declaração e JULGO-OS IMPROCEDENTES, 

mantendo incólume a decisão proferida no id. 27927870. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às providências. Diamantino, 28 

de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-51.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000102-51.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA EXECUTADO: 

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc. Do postulado ID 

29034252, desconstituo a penhora realizada via BacenJud e 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. Sem 

prejuízo do exposto, intime-se a parte demandada para informar os dados 

bancários e pessoais para possível levantamento dos valores bloqueados. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. 

Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 43835 Nr: 500-25.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: CCL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Gabriel Gaeta Aleixo - 
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OAB:207681/SP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Moema Viana Reginato Mendes - OAB:12023/MT, 

Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6593/MT

 Ante o exposto, INDEFIRO os pedidos de fl. 309.Intime-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 das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 106858 Nr: 1129-86.2016.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Aldorema Terezinha Viana Reginato

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Construtora Camilotti Ltda

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aldorema Viana Reginato - 

OAB:3.500-B, Aline Simony Stella - OAB:OAB/MT 16.673, Miguel 

Viana Reginato - OAB:11662/MT, Moema Viana Reginato Mendes - 

OAB:12023/MT, Ricardo Augusto Mendes Silva - OAB:6.593

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Gaeta Aleixo - 

OAB:207681/SP, Indianara Conti Kroling - OAB:11097/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.DEFIRO a busca e penhora de bens junto ao Sistema RENAJUD, 

que caso positiva, servirá o respectivo extrato de termo de penhora. 

Realizada a penhora do numerário e dos veículos, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-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.Sem prejuízo do exposto, DEFIRO o pedido de inclusão do nome 

da parte devedora no SERASA, nos termos do § 3º, art. o art. 782 do 

CPC/2015.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11209 Nr: 1186-66.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, Agenor Tomé, 

Marzeu Selau, Maria da Glória Day Selau, Ceila Capistrano Dias Tomé, 

José Carlos Altrão, Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Mirian Cristina Rahman Mühl 

- OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se 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.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 13148 Nr: 1088-47.2001.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Celia Silva Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Louise Rainer Pereira Gionédis 

- OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora, intime(m)-se o(s) devedor(es) 

para que, querendo, manifestem-se 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 

infrutíferas as medidas, intime-se a parte exequente para requerer o que 

de direito.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 37886 Nr: 2712-87.2008.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Centro Norte Insumos Agrícolas Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Dorlei Vitorassi, Sirley Stedten Vitorassi, 

Dioney Vitorassi

 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: Celito Liliano Bernardi - 

OAB:7008-B/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se 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.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 41567 Nr: 2379-04.2009.811.0005

 AÇÃO: Procedimento de Conhecimento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Abel de Oliveira Pinto, Alzita Oliveira Pinto, Luiz 

Flávio de Arruda Ribeiro, Jussilene Vasconcelos Portela Rocha

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alcenor Alves de Souza - 

OAB:3670-A, Persio Oliveira Landim - OAB:12.295/MT, Sandro Leite 

dos Santos - OAB:7532

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora, intime(m)-se o(s) devedor(es) 

para que, querendo, manifestem-se 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 

infrutíferas as medidas, proceda-se conforme requerido nos itens 5, 6.2.2, 

6.2.3, 6.2.4, 6.2.5 e 6.2.6, do petitório de fls. 329/333.Por fim, INDEFIRO o 

pedido de busca de bens via InfoJud.Intime(m)-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 122509 Nr: 4354-80.2017.811.0005

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Dulcimary Laura de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ministerio Público do Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Dulcimary Laura de Oliveira - 

OAB:11738
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

De início, adote-se a Srª Gestora as providências necessárias para o 

desentranhamento das peças juntadas de forma repetidas.

Da análise dos autos, verifico que a parte embargada impugnou o 

deferimento da justiça gratuita.

Ante o exposto, intime-se a parte embargante para comprovar sua 

miserabilidade.

Aportando os documentos, voltem-me os autos conclusos para 

deliberações e procedimentos.

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 11210 Nr: 1187-51.2000.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Domingos Remilton Cupini, José Carlos Altrão, 

Agenor Tomé, Maria Aparecida de Souza Oliveira Altrão, Ceila Capistrano 

Dias Tomé

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Adriano Athala de Oliveira 

Shcaira - OAB:20495-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Ivaldir Paulo Muhl - 

OAB:17441, Mirian Cristina Rahman Mühl - OAB:MT 4624

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora do numerário e dos veículos, 

intime(m)-se o(s) devedor(es) para que, querendo, manifestem-se 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.Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 101499 Nr: 2236-05.2015.811.0005

 AÇÃO: Monitória->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): D.P. de Rezende & Cia Ltda - ME, Sandra Mara 

Farias da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Mauro Paulo Galera Mari - 

OAB:3056/MT, Mizael de Souza - OAB:16842/ MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

 DEFIRO o pedido de busca de endereço via ‘Bacenjud’, bem como 

expedição de ofícios as empresas de telefonia.

Aportando a busca, proceda-se com a citação da parte demandada, 

conforme determinado à fl. 27.

Cite-se. Intime-se. Cumpra-se expedindo-se o necessário.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 45430 Nr: 2088-67.2010.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Instituição Diamantinense de Educação e Cultura-IDEC, 

Augusto Carlos Fernandes Alves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Evelyn Nivean Loiola de Oliveira Matos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Esdras Sirio Vila Real - 

OAB:8364, Ramon de Oliveira Martins - OAB:14.449/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Restando infrutífera a penhora via Bacenjud, DEFIRO a penhora 

via Sistema RENAJUD, que caso positiva, servirá o respectivo extrato de 

termo de penhora. Realizada a penhora, intime(m)-se o(s) devedor(es) 

para que, querendo, manifestem-se 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 

infrutíferas as medidas, intime-se a parte exequente para requerer o que 

de direito.Intime(m)-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário.Às 

Providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): André Luciano Costa Gahyva

 Cod. Proc.: 82829 Nr: 1641-45.2011.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Randon Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Darci Detumim Bueno

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Carlos Rezende Junior - 

OAB:9.059 - MT, Daniele Izaura S. Cavallari Rezende - OAB:6.057/MT, 

Jackson Nicola Maiolino - OAB:MT 17.147, Renata S. Cauduro 

Napuri - OAB:OAB/RS 73.380

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Persio Oliveira Landim - 

OAB:12.295/MT

 Ante o exposto, PROCEDA-SE com a penhora, juntando aos autos o 

recibo de protocolamento de penhora de valores emitido pelo sistema 

Bacenjud.Realizada a penhora do numerário, intime(m)-se o(s) 

devedor(es) para que, querendo, manifestem-se no prazo legal, bem como 

proceda-se com a transferência do numerários para a conta única do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, com posterior vinculação 

ao presente feito.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 medida, intime-se a parte 

exequente para requerer o que de direito.Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário.Às Providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 88345 Nr: 647-46.2013.811.0005

 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): Donizete de Souza, Gilsinha Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 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 intimação da 

Executada no endereço Rua 01, s/n, Jardim Primavera, Diamantino. 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.: 88345 Nr: 647-46.2013.811.0005

 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): Donizete de Souza, Gilsinha Santos de Oliveira

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Naiara Dias Fiuza Silvestre - 

OAB:9029/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wiran da Silva - OAB:11.861

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar o advogado da parte Requerente, 

para que no prazo de 05 (cinco) dias, retire a Certidão Judicial 

Comprobatória de Dívida.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 38837 Nr: 3689-79.2008.811.0005

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco de Lage Landen Brasil S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Erico Sontag

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEXANDRE NELSON FERRAZ - 

OAB:30890

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diani de Moraes - OAB:12283, 

Luiz Felipe Lammel - OAB:

 Nos termos da legislação vigente e do Artigo 1.209 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS para intimar a parte Autora, na pessoa de seu 

advogado para, no prazo de 05 (cinco) dias, providenciar o recolhimento 

das custas para distribuição da Carta Precatória expedida para a Comarca 

de São José do Rio Claro nos autos, e/ou sua devida distribuição no Juízo 

deprecado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28740 Nr: 19-04.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Enio Desbessel, Maria 

de Lourdes Ferreira dos Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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 realizar a 

penhora/avaliação 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 da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 28740 Nr: 19-04.2006.811.0005

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Adão Gomes Teixeira, Enio Desbessel, Maria 

de Lourdes Ferreira dos Santos Desbessel

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:OAB/MT 19.081, Servio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: 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, 

juntar a cópia atualizada do bem penhorado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001164-24.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

ELDA DA SILVA VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS WAGNER SANTANA VAZ OAB - MT0014783S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AUGUSTO NERIS SANTANA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDER PEREIRA DE ASSIS OAB - MT8066-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1001164-24.2019.8.11.0005. 

REQUERENTE: ELDA DA SILVA VIEIRA SANTANA REQUERIDO: AUGUSTO 

NERIS SANTANA Vistos etc. O feito prossegue em relação a partilha de 

bens. Intime-se a parte autora para, querendo, impugnar no prazo legal. 

Após, sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas, caso desejem produzir, justificando-as, 

no prazo de 15 (quinze) dias. Manifestem-se os litigantes interesses em 

conciliarem. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa 

Gahyva Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000102-51.2016.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS FERNANDO SUTO OAB - SP230509 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANDRE LUCIANO COSTA GAHYVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

DIAMANTINO DECISÃO Processo: 1000102-51.2016.8.11.0005. 

EXEQUENTE: SEMEALI SEMENTES HIBRIDAS LTDA EXECUTADO: 

WANDERSON FERNANDES DE OLIVEIRA Vistos etc. Do postulado ID 

29034252, desconstituo a penhora realizada via BacenJud e 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. Sem 

prejuízo do exposto, intime-se a parte demandada para informar os dados 

bancários e pessoais para possível levantamento dos valores bloqueados. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às Providências. 

Diamantino/MT, 28 de abril de 2020. André Luciano Costa Gahyva Juiz de 

Direito

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Raul Lara Leite

 Cod. Proc.: 140350 Nr: 3811-09.2019.811.0005

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Paulo Henrique Burin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Clayton Antunes - 

OAB:18823/0, Eustáquio Neto - OAB:12548, Ivan Costa dos Reis - 

OAB:12728

 Código n. 140350

DECISÃO INTERLOCUTÓRIA

Vistos, etc.

O Ministério Público ofereceu denúncia em desfavor de PAULO HENRIQUE 

BURIN, pela suposta prática da conduta criminosa descrita no artigo 121, 

§2º, incisos I e IV, duas vezes (duas vítimas), na forma do artigo 69, 

ambos do Código Penal.

 A denúncia foi recebida no dia no dia 21/11/2019 (fl. 274).

 O acusado foi citado às fls. 283/284 e apresentou resposta à acusação 

conforme fls. 288/289.

Na sequência, a Defesa pugnou pela juntada de provas por meio de pen 

drive (fls. 308/309).

 À fl. 311, fora designada audiência de instrução e julgamento para o dia 

05/05/2020.

 O Ministério Público apresentou termo de declaração de Antonio Luiz de 

Azevedo, genitor da vítima Thiago Luiz da Silva (fls. 313/314).

 O réu constituiu novos advogados e por meio de petição de fls. 320/327, 

os Defensores pugnaram pela realização de diligências e produção de 
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exames periciais. Também, pugnaram pela suspensão da audiência de 

instrução já designada até a conclusão das diligências requeridas.

 À fl. 319 consta certidão informando que o CD-ROM acostado à fl. 200, 

encontra-se danificado.

 O Ministério Público manifestou-se pelos deferimentos dos pedidos 

descritos nos itens 1.”b”,1.”c” e 2.”a”, assim como pelos indeferimentos 

dos pedidos descritos no item 2.”b”, pugnando pela intimação do advogado 

do acusado para readequar o rol de testemunha, ante o excesso 

apresentado, 18 testemunhas (fls. 320/327).

 É o relato. Decido.

Por ora, mantenho a audiência outrora designada.

Demais disso, a Defesa alega que os laudos periciais de necropsia das 

vítimas estão incompletos e dificultam a análise.

 É dos autos que o Ministério Público apresentou certidão informando que 

teria entrado em contato com o médico que confeccionou o laudo e este 

esclareceu que todos os arquivos sobre caso já guarnecem aos 

respectivos laudos de necropsia.

 Assim, em homenagem ao princípio da ampla defesa e contraditório, 

concedo prazo de 05 (cinco) dias, para Defesa manifestar acerca da 

certidão ministerial (fl. 339).

 Outrossim, defiro pedido para juntada de exames toxicológicos das 

vítimas (exames subsidiários), informados nos laudos periciais de 

necropsia dos ofendidos.

 Ademais, defiro o pedido para que seja oficiado a Autoridade Policial para 

que encaminhe aos autos cópia do CD que contenha degravação do 

aparelho celular da vítima Thiago Luiz da Silva Campos, informando que o 

anterior encontra-se danificado, conforme certidão de fl. 319.

 Prosseguindo, a Defesa alega a imprescindibilidade na realização de 

exame pericial nos aparelhos telefônicos das vítimas, aduzindo que houve 

degravação apenas de diálogos realizados na data dos fatos e que o teor 

das conversas anteriores entre o réu e as vítimas contribuirá para maiores 

esclarecimentos do contexto fático.

 Nesse mesmo contexto, o Ministério Público pugnou para que a medida 

seja produzida na integralidade, alcançando também o aparelho celular do 

réu.

 Em homenagem ao princípio da verdade real, verifico que os pedidos das 

partes merecem acolhimento, sobretudo para trazer aos autos subsídios à 

instrução processual, nos termos do artigo 5º, inciso XII, da Constituição 

Federal.

 Sendo assim, defiro os pedidos no que tange à quebra de sigilo de dados 

dos aparelhos telefônicos pertencentes às vítimas e ao réu, a fim de que a 

Autoridade Policial possa trazer mais elementos nos autos, tendo acesso 

integral aos conteúdos dos dados contidos na memória dos aparelhos e 

respectivos chips/cartões de memória, tais como números de telefones 

constantes na lista de contatos, registro de ligações, conteúdo das 

mensagens SMS, do aplicativo de telefonia móvel “Whatsapp” e similares, 

assim como imagens, filmagens, textos e áudios gravados na memória dos 

celulares e gerados pelo referido aplicativo. A perícia deverá levar em 

consideração a data anterior aos fatos.

 Saliento que não se trata de interceptação telefônica, mas sim, quebra de 

sigilo de dados telefônicos das partes envolvidas no delito (Réu e vítimas).

 Abaixo dados dos aparelhos alvos:

 a) Samsung duos, cor branca, modelo G360BT/DS, EMEI 1 

358320063564694 e EMEI 2 358321063564692 (pertencente à vítima 

Thiago Luiz da Silva – fl. 262);

 b) Aparelho telefônico celular apreendido no interior do veículo da vítima 

Eldes (vide relatório nº. 518/2019 – fl. 102);

 c) Aparelho telefônico celular utilizado pelo réu na época do crime para 

entrar em contato com as vítimas.

 Desta feita, considerando que o respectivo aparelho celular encontra-se 

com o acusado, determino seja entregue na Delegacia de Polícia para 

realização da perícia.

 Quanto ao pedido de reprodução simulada dos fatos, com fundamento no 

artigo 7º do CPP, sob argumento de que o réu agiu em legítima defesa 

putativa, o pedido não merece prosperar.

 A reprodução simulada dos fatos, prevista no artigo 7º do CPP, constitui 

em faculdade da Autoridade Policial que tem o escopo de aclarar as 

circunstâncias que envolvem o fato delituoso.

O entendimento dominante é que trata-se de procedimento de natureza 

essencialmente investigatória. Entretanto, a reconstituição do crime é 

possível de ser concretizada também na fase judicial do procedimento, 

desde que comprovada sua necessidade.

 Todavia, na hipótese vertente, a Defesa não expôs os fundamentos 

concretos que embasa o seu pleito, não evidenciando os pontos que, no 

seu entender, precisam ser esclarecidos pela referida diligencia de 

reprodução simulada.

 Assim, indefiro o pedido formulado pela defesa, no que diz respeito a 

reprodução simulada dos fatos.

 Intime-se a Defesa do acusado para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão de fl. 339, bem como apresentar à 

Autoridade Policial aparelho telefônico utilizado pelo acusado em data 

anterior aos fatos e no dia dos fatos. Outrossim, para readequar o rol de 

testemunhas a serem inquiridas durante a instrução, observando-se a 

normativa do Código de Processo Penal;

 Oficie-se a Autoridade Policial para, com urgência:

i) encaminhar cópia do CD, que encontra-se danificado nos autos, 

conforme descrito na certidão de fl. 319;

 ii) adotar as providências para encaminhar aos autos exames 

toxicológicos das vítimas (exames subsidiários), informados nos laudos 

periciais de necropsia dos ofendidos;

iii) realizar perícia (quebra de sigilo telefônico) nos celulares das vítimas e 

do acusado, nos termos do item 2.a. desta decisão.

 Dê-se ciência as partes da presente decisão.

 No mais, cumpra-se a decisão anterior.

 Às providências.

 Diamantino/MT, 14 de abril de 2020.

RAUL LARA LEITE

Juiz de Direito

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-69.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DELAIR MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (REU)

 

PROCESSO n. 1000622-69.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:PEDRO DELAIR 

MARCONDES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PERSIO OLIVEIRA 

LANDIM POLO PASSIVO: F. VACHILESKI & CIA LTDA FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 09:45 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 28 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: 1000624-39.2020.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RIBEIRO LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000624-39.2020.8.11.0005 POLO ATIVO:DOUGLAS 

RIBEIRO LEITE ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO FERNANDES DE 

ASSIS POLO PASSIVO: TELEFONICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: DIAMANTINO - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 10:00 , no endereço: 

AVENIDA DES. J. P. F. MENDES, 2614, JARDIM ELDORADO, DIAMANTINO - 

MT - CEP: 78400-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000622-69.2020.8.11.0005
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Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO DELAIR MARCONDES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. VACHILESKI & CIA LTDA (REU)

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO DECISÃO Processo: 

1000622-69.2020.8.11.0005. AUTOR: PEDRO DELAIR MARCONDES REU: 

F. VACHILESKI & CIA LTDA 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 que a parte autora não 

logrou êxito em demonstrar os requisitos necessários para a concessão 

da tutela de urgência requerida na inicial, quais sejam, a probabilidade do 

direito alegado bem como o perigo de dano. Isto porque, o comprovante de 

transferência de valores juntado aos autos está ilegível, não sendo 

possível identificar se de fato corresponde ao pagamento do título 

protestado e tampouco a data em que houve o pagamento. (ID. 31593270 - 

Pág. 1). Além disso, o recibo de pagamento emitido pelo 2º Serviço Notarial 

e Registral Capistrano diverge do valor do título levado a protesto, na 

monta de R$ 583,00 (ID. 31593269 - Pág. 1), já que consta que o autor 

efetuou o pagamento de um título no valor de R$ 913,00 (novecentos e 

treze reais) fora os encargos cartorários (ID. 31593274 - Pág. 1), o que 

também deverá ser levando em consideração até a contestação da ré. Por 

fim, o autor também não comprovou ter requerido a carta de anuência 

junto a requerida para que então pudesse realizar a baixa do referido 

protesto, ônus que lhe cabia, razão pela qual o tutela deve ser indeferida. 

Até que se junte documento legível do depósito mencionado na inicial em 

favor do requerido, não há como deferir a baixa no protesto, vez que não 

demonstrada a data do depósito nem o valor depositado. Ante o exposto, 

INDEFIRO a medida de urgência pleiteada 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 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. 

Intime-se. 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: 1001248-25.2019.8.11.0005

Parte(s) Polo Ativo:

LACHMAN & SILVA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Felipe Augusto Stüker OAB - MT15536/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SBS TREINAMENTO EIRELI (REQUERIDO)

STUDIO FISCAL - REVISAO TRIBUTARIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE CARLOS BRAGA MONTEIRO OAB - RS45707 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

JOSE MAURO NAGIB JORGE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE DIAMANTINO SENTENÇA Processo: 

1001248-25.2019.8.11.0005. REQUERENTE: LACHMAN & SILVA LTDA - 

EPP REQUERIDO: SBS TREINAMENTO EIRELI, STUDIO FISCAL - REVISAO 

TRIBUTARIA LTDA Vistos. Dispensado o relatório com fundamento no 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. O caso comporta julgamento antecipado, 

não havendo necessidade de produção de prova, pois se trata de matéria 

de direito e a prova produzida dá suporte ao julgamento da lide no estado 

em que se encontra. Sendo assim, face aos princípios da celeridade e 

economia processual, e com suporte artigo 355, I, do Código de Processo 

Civil, conheço diretamente do pedido. Trata-se de ação declaratória c/c 

indenização por danos morais proposta por LACHMAN & SILVA em face 

de SBS TREINAMETOS EIRELLI e STUDIO FISCAL, objetivando a rescisão 

de contrato de revisão contábil de tributos. Narra a parte autora, que em 

12/2015, as rés chegaram até sua sede oferecendo serviço de redução e 

recuperação de impostos supostamente pagos indevidamente, onde a 

proposta, discriminada em contrato de adesão, era de que as rés 

analisariam os dados empresariais da empresa autora para propor ação 

judicial, a fim de restituir os referidos impostos supostamente pagos a 

maior, e que em remuneração aos serviços as rés receberiam uma 

porcentagem no êxito da referida restituição. Narra que após o 

levantamento e estudo dos dados empresariais, a ré SBS faria uma 

reunião para apresentação dos números e resultados, o que jamais 

ocorreu, e que após assinatura do contrato a ré SBS e seus 

representantes sumiram de Diamantino, jamais sendo comunicada dos 

resultados da análise dos dados, e sendo surpreendida em 2018 com uma 

ação de execução proposta pelas rés na Comarca de Porto Alegre/RS, 

que foi julgada extinta. Alega ainda que passou a receber cobranças das 

rés de um serviço que não foi prestado, de forma que requer a declaração 

de resolução do contrato, a nulidade da cláusula que estipulou o foro de 

eleição na comarca de Porto Alegre, bem como indenização por danos 

morais. Em contestação, as requeridas suscitaram questão preliminar, e 

no mérito sustentam que o contrato objetivava a revisão contábil e 

administrativa dos tributos recolhidos pela autora, a fim de identificar 

créditos passíveis de serem monetizados e recuperados 

administrativamente. Aduz que entregaram o relatório com todos pontos 

identificados em créditos, em ata de reunião formalizada em 18 de 

fevereiro de 2016, e que nessa reunião o contador e proprietário da 

demandante aprovaram os créditos identificados pela empresa Studio 

Fiscal, o que torna idônea a cobrança realizada e plenamente válido o 

contrato entabulado entre as partes. Sustenta assim que houve uma 

prestação de serviço, cujo resultado final foi o valor de R$ 23.466,15 

identificado em créditos tributários passíveis de recuperação e 

aproveitamento fiscal pela autora, e que conforme o contrato, o 

aproveitamento dos créditos era facultativo, não sendo a autora obrigada 

a fazê-lo, o que não a isentaria do pagamento de honorários, que ficou no 

montante de valor de R$ 9.386,46, cuja remuneração não pode estar 

condicionada ao aproveitamento ou não (opção gerencial interna e 

subjetiva) dos créditos pela empresa reclamante, sob pena da empresa ré 

nunca receber a quantia, pois a contabilidade das empresas são 

protegidas pelo sigilo fiscal, o que impossibilita que terceiros, sem 

permissão, tenham acesso as suas movimentações fiscais. Pugna, assim, 

pela improcedência da ação ante a regularidade da prestação de serviço, 

inexistência de dano moral e formulou pedido contraposto. Primeiramente, 

é de se anotar que a relação contratual travada entre a requerente e 

requeridas é de consumo, uma vez que diferentemente da alegação das 

rés, a parte autora é a única beneficiária e usuária final dos serviços, que 

não podem sequer por ela ser comercializados. Portanto, a validade da 

cláusula de eleição de foro deve ser analisada à luz do CDC. Ainda que o 

benefício do art. 101, I, do CDC (foro privilegiado), não resulta, por si só, 

em nulidade absoluta das cláusulas de eleição de foro contratuais, tenho 

que no presente caso tal cláusula deve ser considerada inválida, uma vez 

que se verifica hipossuficiência da parte autora bem como sua dificuldade 

de acesso ao Poder Judiciário na forma estipulada. É que a reclamante 

não atua no ramo tributário, é uma empresa de autopeças, portanto, com 

inferioridade intelectiva e técnica no assunto, tanto que contratou os 

serviços das rés para obter aproveitamentos que por si só não 

conseguiria fazê-lo, bem como que aderiu a um contrato de adesão, que 
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tem por objeto a prestação de um serviço onde, em sua atual localização, 

qual seja uma pequena cidade do interior, não se tem conhecimento de 

outras empresas que forneçam o mesmo serviço. Ademais, é nítido que 

exigir que a parte autora se dirija até outro estado de distância significativa 

ao seu, para vindicar a tutela de seus interesses, certamente dificultará a 

proteção de seus direitos, divergindo do que é disposto no art. 6º, VIII, do 

CDC. Pelo exposto, afasto a cláusula de eleição de foro do contrato 

firmado entre as partes, rejeitando, consequentemente, as preliminares 

suscitadas pelas rés. Julgo o mérito. Conforme já anotado, não restam 

dúvidas de que a relação jurídica estabelecida entre as partes é 

consumerista (arts. 2º, parágrafo único, e 3º, CDC), incidindo as normas 

protetivas da Lei nº 8.078/90. Em análise aos autos, verifica-se que é 

caso de procedência parcial da ação. É que, após análise do contrato de 

prestação de serviços objeto da ação, verifica-se que o pagamento de 

honorários pela autora em favor das rés, no percentual de 40% sobre os 

resultados do trabalho, só seria devido no caso de êxito pela ré, na 

restituição administrativa de valores, conforme disposto pela cláusula 4.2, 

abaixo transcrita: “4.2) Em caso de não ser atingido nenhum dos objetivos 

propostos no trabalho, nada será devido à título de remuneração de êxito 

pelo trabalho realizado”. Não obstante, verifica-se que as partes divergem 

quanto ao real serviço que a requerida deveria prestar e apresentar êxito: 

A reclamante alega que as “Rés analisariam os dados empresariais da 

Autora, para propor ação judicial a fim de restituir os referidos impostos 

supostamente pagos a maior. Em remuneração aos serviços, as Rés 

receberiam uma porcentagem no êxito da referida restituição”. Por sua 

vez, a ré alega que seu serviço era “identificar créditos passíveis de 

serem monetizados e recuperados administrativamente”, e que sua 

remuneração não estava “condicionada ao aproveitamento ou não (opção 

gerencial interna e subjetiva) dos créditos pela empresa contratante, sob 

pena da empresa ré nunca receber a quantia”. Contudo, o fato é que muito 

embora o contrato se refira a recuperação na via administrativa e não 

judicial, o mesmo não é claro quanto a quem caberia a responsabilidade de 

adotar os procedimentos administrativos necessários para a recuperação 

dos créditos que fossem apurados pela ré como passíveis de 

recuperação e aproveitamento fiscal pela reclamante. A cláusula que 

dispõe sobre o objeto do contrato não identifica o responsável por 

eventual recuperação administrativa de créditos, senão: “1) O objeto do 

contrato é revisar os tributos recolhidos pelo CONTRATANTE, objetivando 

a apresentação de créditos econômicos ou financeiros que possam ser 

recuperados administrativamente, bem como avaliar alternativas de 

redução do passivo fiscal e/ou carga tributária”. Por outro lado, embora a 

cláusula 5.1 mencione que o “aproveitamento das oportunidades e 

créditos apresentados é facultativo, não sendo o CONTRATANTE obrigado 

a fazê-lo, o que não o isenta do pagamento dos honorários”, constato 

igualmente que a mesma é omissa e obscura ao não identificar com 

clareza quem é o responsável pela concretização, na via da 

administrativa, pela recuperação dos créditos apurados, permitindo 

interpretação tanto em favor do autor quando em favor das rés. Vale 

dizer, o contrato não é específico ao delimitar o serviço que seria prestado 

pelas rés, de forma que suas cláusulas permitem interpretar que estas só 

teriam direito a honorários contratuais, desde que houvesse efetivo 

aproveitamento pela empresa contratante, de créditos recuperados 

administrativamente pelas requeridas. Com efeito, trata-se da 

interpretação mais razoável a ser aplicada ao caso concreto, posto que 

não faria qualquer sentido admitir a cobrança pela rés de honorários na 

proporção de 40% sobre o valor de R$ 23.466,15, supostamente passível 

de recuperação administrativa em favor da requerente, sem que a ré 

proporcionasse o aproveitamento efetivo do referido montante em favor 

da empresa autora. Ademais, conforme bem anotado pela autora, a 

requerida sequer comprovou nos autos o cumprimento da cláusula de n°. 

10, que previa a realização de uma reunião para a entrega dos resultados 

apurados, uma vez que a ata de reunião constante dos autos sequer foi 

assinada pelos representantes da empresa requerente. Desse modo, uma 

vez que o contrato entabulado entre as partes não especifica com clareza 

sobre a quem incumbia a adoção de procedimentos administrativos para a 

recuperação de créditos tributários supostamente pagos a maior pela 

reclamante, e uma vez que a provas dos autos não demonstram qualquer 

aproveitamento obtido pela parte autora em decorrência dos estudos 

realizados pelas rés, inexiste justo motivo para eventual cobrança de 

honorários pelas requeridas, sendo pertinente a decretação da rescisão 

do contrato objeto dos autos, com a consequente improcedência do 

pedido contraposto. Todavia, no que se refere ao dano moral, tenho que 

os transtornos decorrentes da inexecução a contento do contrato não 

constituem prejuízo moral passível de reconhecer a indenização pleiteada. 

Não se verifica ofensa a algum dos direitos da personalidade da parte 

autora, notadamente daqueles referentes à imagem, ao nome, à honra 

objetiva, etc. A simples cobrança pela ré, apesar de causar 

aborrecimento, não gera dano moral indenizável, de forma que o pleito 

improcede uma vez que ausente a comprovação de quaisquer danos 

experimentados pela requerente. Diante de todo o exposto, julgo 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para: - DECLARAR a 

rescisão do contrato de prestação de serviços objeto dos autos, sem 

qualquer ônus ao requerente, com a consequente improcedência do 

pedido contraposto. - Julgo improcedente o pedido de indenização por 

danos morais. Por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com 

resolução de mérito, o que faço com fulcro no artigo 487, inciso I do 

Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios (art. 54 

da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações necessárias. P.I.C. Diamantino, data registrada no sistema. 

José Mauro Nagib Jorge Juiz de Direito

Comarca de Primavera do Leste

1ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1007542-94.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. R. B. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE CERTIDÃO Certifico que por determinação da MM. 

Juíza da Primeira Vara desta Comarca, designei AUDIÊNCIA DE MEDIAÇÃO 

para o dia 27/07/2020 às 16h00min, que deverá ser realizada no Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta comarca, localizado 

na UNIC (Universidade de Primavera do Leste), na Avenida Paulo Cesar 

Aranda, número 241, Bloco 1, Sala 1, Bairro Jardim Riva, neste município. 

Primavera do Leste - MT, 28 de abril de 2020. DOCUMENTO ASSINADO 

DIGITALMENTE Lei nº 11.419/2006, art. 1º, § 2º, III, "a". Sede do Juízo e 

informações: Prédio do Fórum - Rua Benjamin Cerutti n. 252, Bairro 

Castelândia, Primavera do Leste – MT, CEP 78850-000, telefone: (66) 

3500-1100.

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

Processo Número: 1006616-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. D. J. S. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimar a parte autora, através de seu advogado, para manifestar no feito 

requerendo o que de direito no prazo de 5 dias.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1006768-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. D. S. D. C. Z. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA POZZER ROTILI OAB - MT14441/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

D. L. Z. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAQUEL MATTOS GIL OAB - PR53679 (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)
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Intimar o requerido para, em 5 dias, se manifestar sobre o parecer do 

Ministério Público sob ID 30249607.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002981-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS (REQUERENTE)

P. E. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHIRLEY FATIMA ZAMAR OAB - MT4310/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDNO MAHNIC (REQUERIDO)

Outros Interessados:

TAILOR HENRIQUE SOUZA OAB - MT21916/O (ADVOGADO(A))

Aline Braff Mahnic (HERDEIRO)

JOAO MANOEL JUNIOR OAB - MT3284/B (ADVOGADO(A))

ANDREA SANTOS DE MEDEIROS OAB - 801.775.141-91 

(REPRESENTANTE)

P. E. M. (HERDEIRO)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002981-61.2018.8.11.0037.s 

REQUERENTE: P. E. M., ANDREA SANTOS DE MEDEIROS REQUERIDO: 

EDNO MAHNIC Vistos etc. Acolho integralmente o parecer retro. Intime-se 

Andrea e Pedro por meio da advogada de ambos para se manifestar nos 

termos postulados pelo Ministério Público, no prazo de 15 dias, bem como 

realize-se a avaliação dos bens que compõem o espólio (indicados nas 

primeiras declarações) por meio de oficial de justiça avaliador, cujo laudo 

deverá ser apresentado em 20 dias. Sem prejuízo, para avançar de forma 

pacífica com a solução da lide e a colaboração das partes, designo nova 

audiência de conciliação para o dia 05/11/2020 às 16:00 horas. 

Intimem-se. Cientifiquem-se e cumpra-se. Primavera do Leste, 28/04/2020. 

Lidiane de Almeida Anastácio Pampado Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 101775 Nr: 1215-34.2011.811.0037

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FGDMF, AKDM, GRDM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PCJF, EMYDPDL, CSFM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CLEITON FILGUEIRA SALES - 

OAB:23929/O, SANDRO ROBERTO ALMEIDA - OAB:OABMT/7.619

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dessa forma, da análise superficial do feito, observa-se que assiste 

razão ao executado, ao menos no tocante à alegação de excesso de 

execução, razão pela qual, a fim de sanar as irregularidades apontadas 

nos autos, defiro os pedidos formulados à f. 158/158-v.1- Oficie-se à 

empresa Flórida Motos – Concessionária Suzuki, neste Município de 

Primavera do Leste, para que preste informações quanto às prestações 

alimentícias descontadas em folha de pagamento do executado, no 

período de fevereiro/2015 a dezembro/2017, informando em que conta 

bancária foram depositados, apresentando, se for o caso, todos os 

contracheques do devedor, no prazo de 15 (quinze) dias.2- Procedo à 

consulta via BanceJud do extrato bancário em nome da avó materna do 

exequente, Sra. Gilda Rodrigues de Moraes, junto ao banco Caixa 

Econômica Federal, Agência 3927, Op. 013, Conta Poupança n.º 30155-8, 

entre os meses de janeiro/2015 a janeiro/2019. Sem prejuízo, caso seja 

inexitosa a diligência, oficie-se à referida agência bancária para que 

apresente os extratos referente ao período mencionado.3- Intime-se o 

exequente, na pessoa de seu advogado constituído nos autos, para que 

se manifeste, no prazo de 15 (quinze) dias, sobre a justificativa 

apresentada pelo devedor às f. 157/158.4- Defiro os benefícios da Justiça 

Gratuita em favor do executado.Cumpridas as determinações supra, com 

a juntada de TODOS os documentos, dê-se vista às partes para 

manifestação, no prazo sucessivo de 05 (cinco) dias, e ao Ministério 

Público para parecer.Intimem-se.Cumpra-se.Primavera do Leste/MT, 

27/04/2020.Lidiane de Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Lidiane de Almeida Anastácio Pampado

 Cod. Proc.: 197596 Nr: 7582-64.2017.811.0037

 AÇÃO: Adoção c/c Destituição do Poder Familiar->Processo de 

Conhecimento->Seção Cível->JUIZADOS DA INFÂNCIA E DA JUVENTUDE

 PARTE AUTORA: LCA, ETRA, AFXS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PXS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: BERTOLINA ALVES DE LIMA - 

OAB:11165/MT, JOÃO MANOEL JÚNIOR - OAB:MT 3284-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MELISSA CEZAR - 

OAB:MT/22.390

 Ante o exposto, com fundamento no art. 1.638 do Código Civil e art. 24 do 

ECA, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, a fim de decretar a perda do 

poder familiar que Patrícia Xavier Souza possui sobre o menor Adrian 

Felipe Xavier Souza, concedendo, em contrapartida, a adoção da criança 

em favor dos autores Luiz Carlos Andreatto e Eleci Teresinha Rapachi 

Andreatto.Nesses termos, JULGO EXTINTO O PROCESSO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil.Cientifiquem-se os requerentes acerca dos termos 

expressos nos artigos 41 e 48, da Lei n.º 8.069/90.Ciência ao Ministério 

Público.Após o trânsito em julgado, expeça-se Mandado ao Cartório de 

Registro Civil para que se proceda ao cancelamento do registro original do 

menor, lavrando-se novo registro, de modo a fazer constar os 

requerentes como e mãe, bem como os respectivos avós paternos e 

maternos, consoante documentos pessoais dos autores, sendo que o 

adotando passará a se chamar Felipe Andreatto, cientificando-se, ainda, o 

Sr. Oficial que, das certidões a serem expedidas, nenhuma observação 

poderá constar sobre a origem do ato, tendo em vista o disposto no art. 

47, §3º, do ECA.Cumpridas as providências acima, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações necessárias.Isento de custas e honorários 

advocatícios, nos termos do art. 141, §2º, do Estatuto da Criança e do 

A d o l e s c e n t e . P u b l i c a d a  e  r e g i s t r a d a  n o  S i s t e m a 

Apolo.Intimem-se.Cumpra-se.Primavera do Leste, 27/04/2020.Lidiane de 

Almeida Anastácio PampadoJuíza de Direito

2ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006500-10.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO SCHULZE OAB - MT16807-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA PAULA COUTINHO (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 28297523, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1006024-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DE MORAIS (REQUERIDO)

ELEACI MARIA DE MORAIS CAVALCANTE (REQUERIDO)

LEONARDO DE MORAIS CARVALHO (REQUERIDO)

RICARDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Certidão de Decurso de Prazo Certifico que 

decorreu o prazo legal, sem que houvesse, até a presente data, qualquer 

manifestação do(a) REQUERIDO: ACIDEMANDO DE MORAES CARVALHO, 

RICARDO DE MORAES CARVALHO, LEONARDO DE MORAIS CARVALHO, 

MARIA APARECIDA DE MORAIS, ELEACI MARIA DE MORAIS 

CAVALCANTE . PRIMAVERA DO LESTE, 27 de abril de 2020. INES 

SCHUSTER Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE 
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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: 1000144-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA NUNES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1000144-96.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SELMA NUNES CAVALCANTE 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 2019. 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006247-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PEREIRA MARTINS (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))

 

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 : 

1006247-22.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NATALIA PEREIRA MARTINS 

RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 
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defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 31 de outubro de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003997-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRONE DALLACORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003997-84.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SIRONE DALLACORTE 

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-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000301-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA POLIANA CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

 

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 

1000301-40.2017.8.11.0037 Cumprimento de Sentença Exequente: Maria 

Poliana Castro Silva Executado: Porto Seguro Cia de Seguros Vistos etc. 

Trata-se de cumprimento de sentença manejado por Maria Poliana Castro 

Silva em face Porto Seguro CIA de Seguros, ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, a parte executada, 

devidamente intimada, realizou o pagamento do débito (Num. 11337335), 

com pedido de levantamento da parte exequente (Num. 16832869). Alvará 

expedido (Num. 21752139). Formalizados os autos, vieram para 

deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Isto posto, extinto o crédito 

pelo pagamento, julgo extinto por sentença com julgamento 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), 24 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002187-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TRIUNFANTE MATOGROSSENSE ALIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN CARLOS ORDAKOVSKI OAB - PR30250 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS NASCIMENTO ARAUJO - EPP (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou, contando "endereço insuficiente" Id 

30465204 requerendo o que de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001359-78.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RARO COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))
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LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO BRUNETTA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 28740194, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 19953514, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622575.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007330-73.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FEX COMERCIAL EXPORTADORA E IMPORTADORA LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIEN FABIO FIEL PAVONI OAB - MT6525-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ERNI GARCIA (EXECUTADO)

LUCIANO DA SILVA TESKE (EXECUTADO)

MARIA DE LOURDES DICK GARCIA (EXECUTADO)

JOECENARA ADRIANI GARCIA (EXECUTADO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 29030705, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 19975524, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622576.

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003476-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003476-71.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS RÉU: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. O Novo Código de 

Processo Civil suprimiu a exibição cautelar de documentos, motivo pelo 

qual a pretensão material deve ser admitida como produção antecipada da 

prova, conjugando-se as disposições normativas a ela relativas com a 

disciplina legal aplicável à exibição de documentos. Nesse sentido: 

“Importa destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez muito bem - o que 

no CPC atual é tratado tanto como meio de prova como “procedimento 

cautelar específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de urgência, não 

há como negar a possibilidade de o pedido de exibição ser formulado 

antes do processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento aqui 

analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção 

antecipada de provas” (art.381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. (Bueno, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 

2015). Destarte, havendo indicação do fundamento da antecipação da 

prova documental (CPC, art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil, determino a citação da parte requerida para 

responder em 5 (cinco) dias (CPC, art. 398), com advertência expressa 

quanto às consequências jurídicas da inércia processual. Transcorrido o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000366-30.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ERCILIO LUIZ VERDELIO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO SAUGO (EXECUTADO)

LICIANE STACHELSKI SAUGO (EXECUTADO)

SANDRA DA COSTA VIANA (EXECUTADO)

HS SECAGEM E BENEFICIAMENTO DE CEREAIS EIRELI - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL ERMELINDO NERI OAB - MT21676-O (ADVOGADO(A))

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo de 15(quinze) dias 

sobre a petição da parte requerida juntada no Id 30218383, requerendo o 

que de direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da Parte Autora da audiência designada a ser 

realizada no dia 13/09/2017 às 16:30 horas, na sala de conciliação do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000751-46.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO DOS FUNCIONARIOS 

DA CARGILL (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MANUEL VIEIRA DE ARAUJO NETO OAB - SP327559 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARLUS VIANA GOMES (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 29345055, requerendo o que de 

oportuno.
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Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000443-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE BREITEMBACH AZEVEDO (AUTOR(A))

MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA GALVAO DA SILVA (REU)

ORCIONE DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE Processo: 1000443-78.2016.8.11.0037; 

AUTOR(A): MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO, MARCIANE 

BREITEMBACH AZEVEDO RÉU: ORCIONE DE ARAUJO, ELIANDRA 

GALVAO DA SILVA Tendo em vista as informações retro juntadas, novos 

endereços dos requeridos, designa-se a audiência de conciliação para o 

dia 30 de janeiro de 2019, às 13h00min, 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-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000443-78.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIANE BREITEMBACH AZEVEDO (AUTOR(A))

MARIO LUIZ FERNANDES AZEVEDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEOPOLDO QUEIROZ PAIM OAB - MT12413-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANDRA GALVAO DA SILVA (REU)

ORCIONE DE ARAUJO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO PJe nº 1000443-78.2016.8.11.0037 

Ação de Obrigação de Fazer c/c Ação Indenizatória por Quebra de 

Contrato Requerentes: Mário Luiz Fernandes Azevedo e Marciane 

Breitebach Azevedo Requeridos: Oricone de Araújo e Eliandra Galvão da 

Silva Vistos etc. Mantendo a decisão objurgada pelos seus lídimos 

fundamentos. Intime-se o reconvinte para promover o recolhimento das 

custas judiciais, em 15 (quinze) dias. Expirado o prazo, imediata 

conclusão. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 13 de fevereiro de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004193-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALYSSON HENRIQUE DI DOMENICO CUCATO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO Intimo a parte requerida para manifestar-se 

sobre o documento juntado (Num.30629438), especificamente o 

recebimento via e-mail, em 5 (cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000763-60.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KENDELLY MICHAELLE KARDEC SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000763-60.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Kendelly 

Michaelle Kardec Souza Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais, proposta por Kendelly Michaelle Kardec 

Souza em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., objetivando o 

recebimento de seguro por invalidez permanente decorrente de acidente 

de veículo. Aduz a requerente ter sido vítima de acidente de trânsito na 

data de 21 de outubro de 2017, quando trafegava com uma motocicleta, 

pelo Bairro Campinas. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, apresenta invalidez permanente. A petição 

inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da relação 

jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, 

a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de ocorrência 

encartado, bem como a inexistência de prova quanto à invalidez 

permanente da parte requerente (Num. 12286730). Perícia médica inclusa 

(Num. 142216419). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

16849684 e Num. 17119454). Impugnação à contestação apresentada 

(Num.26236353). Formalizados os autos, vieram conclusos para 

sentença. Das preliminares Do requerimento administrativo A parte autora 

comprovou nos autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo 

está datado de 23/11/2017 (Num. 11748085), sendo desnecessária a 

conclusão do respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que 

a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. 

Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de 

mérito, implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará 

ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Da alteração do 

polo passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo 

pela Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. Do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 49606 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade leve (25%) na estrutura torácica (100%), 
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conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO 

CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ 

PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO PERICIAL – RECURSO 

DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do acidente, o nexo causal 

entre este e o dano, bem como a incapacidade permanente do apelado por 

decorrência do sinistro, demonstrado o direito ao percebimento do seguro 

DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” 

“PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 

MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Kendelly Michaelle Kardec Souza em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 3.375,00 (três mil, trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno ambas a parte requerida ao pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 

R$1.000,00 (um mil reais), por equidade, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Transitada em julgado e inexistindo pleito 

executório, arquivem-se os autos com as baixas e anotações pertinentes. 

Todavia, havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do 

prazo de remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar 

o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 08 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000558-31.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEDI SUCOLOTTI CRESPANI (AUTOR(A))

EASY HOTEIS E EVENTOS LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WALDIR CECHET JUNIOR OAB - MT4111-O (ADVOGADO(A))

JOAO FELIPE SUCOLOTTI CRESPANI OAB - 862.382.051-72 

(PROCURADOR)

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA SEGURO SAUDE S.A. (REU)

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 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1000558-31.2018.8.11.0037 Ação Cominatória c/c Pedido de Declaração 

de Nulidade de Cláusula Contratual Requerentes: Nedi Sucolotti di 

Domenico e Easy Hotéis e Eventos Ltda. – ME Requerida: Sul América 

Seguro Saúde S.A. Vistos etc. Trata-se de ação cominatória c/c pedido de 

declaração de nulidade de cláusula contratual proposta por Nedi Sucolotti 

di Domenico e Easy Hotéis e Eventos Ltda. - ME em face de Sul América 

Seguro Saúde S.A., todos qualificados nos autos em epígrafe. No 

decorrer do trâmite processual, a autora Nedi Sucolotti di Domenico 

faleceu. Intimada para manifestar-se sobre a perda de interesse 

processual, a coautora Easy Hotéis e Eventos Ltda. - ME quedou-se 

inerte. Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Tendo em vista a carência de ação pela ausência de 

interesse processual (perda superveniente), julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas processuais remanescentes a teor do disposto no artigo 

90, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em julgado, arquivem-se 

os autos com as baixas e anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do 

Leste (MT), 14 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000394-32.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KAENNA SILVA SOARES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA DE OLIVEIRA OAB - MT0018817A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-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 

1000394-32.2019.811.0037 (PJe) Ação de Obrigação de Fazer 

Requerente: Kaenna Silva Soares Requerida: Sul América Companhia de 

Seguro Saúde Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer, com 

pedido de tutela de urgência antecipada, proposta por Kaenna Silva 

Soares, em face de Sul América Companhia de Seguro Saúde, ambas 

qualificadas nos autos em epígrafe, visando a realização de procedimento 

cirúrgico. A pretensão material fundamenta-se na contratação de serviços 
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de assistência médica, plano de saúde, ofertado pela operadora 

demandada - Produto 557 - Código de Identificação 88888460176050102 - 

Acomodação apartamento de abrangência nacional, consoante clausula 7 

do Contrato de seguro. Segundo narrativa exordial, a autora foi 

diagnosticada com quadro de insuficiência cardíaca congestiva TF III e 

hipertensão pulmonar secundária, presença de grande comunicação 

interarterial com repercussão hemodinâmica e aumento significativo de 

câmaras cardíacas direitas (conforme ecocardiograma transesofágico 

anexo) sem bordas adequadas para fechamento percutâneo. Há menção, 

ainda, à existência de hiperfluxo pulmonar com QP/QS acima de 1,5:1,0 

configurando alto risco de insuficiência cardíaca congestiva, disfunção 

ventricular direita e óbito em caso de ausência de tratamento, bem como a 

incidência de Lupus Eritematoso Sistêmico com período de atividade 

reumatológica prévia com poliserosite, em acompanhamento com 

reumatologista. Prossegue afirmando que, diante do quadro clinico 

diagnosticado, os médicos recomendaram que a autora fosse submetida 

urgentemente a procedimento para fechamento da Comunicação 

Interarterial, pelo risco de desenvolvimento de Síndrome de Eisenmenger. 

Relata que, de posse do referido diagnostico, a Autora dirigiu-se a São 

Paulo para ser atendida no H-COR pela Equipe do Prof. Dr. Marcelo B. 

Jatene, o qual informou que dado o risco de complicações pós-operatórias 

pela presença do Lupus Eritematoso sistêmico, a Autora necessita ser 

submetida a cirurgia minimamente invasiva sem esternotomia por incisão 

vídeo assistida lateral. Tal procedimento foi prescrito com o objetivo de 

reduzir o risco do procedimento e as chances de óbito da Autora, já que 

esta técnica sabidamente possui menos complicações que o procedimento 

realizado por esternotomia e recuperação mais abreviada. Contudo, após 

o Hospital ter solicitado ao plano de saúde a autorização, esta foi negada, 

sob o argumento de que o plano contratado pela Autora não era atendido 

pelo hospital, consoante e-mail de negativa em anexo. A causa de pedir 

fundamenta-se, portanto, na recusa da operadora do plano de saúde em 

disponibilizar o tratamento sob o argumento de que o hospital indicado não 

é credenciado à rede de atendimento. Postulou, em sede de tutela 

específica e mandamental de urgência, nos moldes do art. 300 do CPC, a 

imposição de obrigação de fazer à Requerida, consistente no 

custeio/autorização de TODO o tratamento indicado, em especial a 

realização de cirurgia minimamente invasiva sem esternotomia por incisão 

vídeo assistida lateral para fechamento da Comunicação Interatrial pelo 

risco de desenvolvimento de Síndrome de Eisenmenger, a ser realizada no 

Hospital do Coração - HCOR de São Paulo SP. Os pedidos de mérito 

consubstanciam-se na declaração de nulidade, de pleno direito, da 

vedação à cobertura do tratamento indicado, bem como na condenação da 

requerida ao custeio/autorização de TODO o tratamento indicado à autora, 

nos termos do artigo 6º, 39, incisos IV e V, e art. 51, inciso XV, e § 1º, do 

CDC. A petição inicial foi instruída com documentos. A tutela antecipada foi 

deferida, em razão da qual foram deferidos três pedidos de bloqueio 

eletrônico para custeio das despesas relativas ao tratamento. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, a parte requerida contestou a 

ação, argumentando que a autora requer a realização de procedimentos 

com equipe médica particular, ou seja, não credenciada a ré, apesar da ré 

possuir rede credenciada para os procedimentos pleiteados. Informa que 

não existe, por parte da seguradora, realização de procedimentos em rede 

não credenciada que tenha seu reembolso integral, já que nessas 

hipóteses o reembolso se dá nos limites contratuais que, no caso da 

autora, é o referente ao Plano Especial 100, em cujo contrato estão 

expressamente descritos os valores e múltiplos do cálculo para realização 

do reembolso. Impugnação à contestação. A parte requerida peticionou 

apontando que, diante do cancelamento do contrato de seguro saúde 

firmado pela PANTANAL TUNES, requer a reconsideração da liminar 

deferida ante a ausência de obrigação contratual (Num. 29180250). 

Inexistindo interesse na produção de prova suplementar, vieram os autos 

conclusos para julgamento. É o relatório. Fundamento. Deci5do. O deslinde 

da controvérsia não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos 

princípios da economia e celeridade processual, conheço diretamente do 

pedido e julgo antecipadamente o mérito. A leitura atenta da petição inicial 

indica que a causa de pedir fundamenta-se na recusa da operadora do 

plano de saúde em disponibilizar o tratamento prescrito sob o argumento 

de que o hospital indicado não é credenciado à rede de atendimento. O 

pedido de mérito correlato é a imposição de obrigação de fazer à 

Requerida, consistente no custeio/autorização de TODO o tratamento 

indicado, em especial a realização de cirurgia minimamente invasiva sem 

esternotomia por incisão vídeo assistida lateral para fechamento da 

Comunicação Interatrial pelo risco de desenvolvimento de Síndrome de 

Eisenmenger, a ser realizada no Hospital do Coração - HCOR de São Paulo 

SP. Note-se que a autora pretende não apenas o custeio do tratamento 

específico, consoante indicação médica, mas também a escolha da 

unidade hospitalar e equipe médica para a realização do procedimento. Há 

que se ponderar, nesse ponto, que a questão efetivamente controvertida 

é a legitimidade da cláusula de limitação de reembolso nos contratos de 

planos de saúde. Isso porque há previsão contratual de reembolso em 

caso de atendimento por rede não credenciada, fato que indica que 

tecnicamente não houve recusa à disponibilização, mas sim ao custeio 

integral, na forma de reembolso. 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 pontou que toda cláusula que 

impõe limitação ao beneficiário deve ser redigida com destaque, permitindo 

sua imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º, do CDC). Mas frise-se: o 

Superior Tribunal de Justiça admite cláusula limitativa, ponderando que 

“entre as exigências mínimas de qualquer plano de saúde, o art. 12, VI, da 

Lei 9.656/98 estabelece que deve ser realizado pela operadora o 

reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das despesas 

efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos de 

urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos 

serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas 

operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 

hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo 

máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. (...) O 

beneficiário de plano de saúde familiar com coparticipação, que escolhe 

hospital privado de referência em seu segmento, de outra capital e de alto 

custo para realização do diagnóstico e tratamento, ainda que emergencial, 

da sua doença, tem o respectivo ônus financeiro de custear com o 

pagamento das despesas decorrentes de sua opção. Nesses contornos, 

a operadora do plano de saúde contratado tem o dever de reembolsar os 

valores nos limites do que foi estabelecido contratualmente. Nesse 

sentido: RECURSO ESPECIAL Nº 1.679.015 - MS (2016/0242123-3) 

RELATORA : MINISTRA NANCY ANDRIGHI RECORRENTE : GIL CARLOS 

PEREIRA DE CAMILLO ADVOGADO : GIOVANNA TRAD CAVALCANTI - 

MS008650 RECORRIDO : UNIMED CAMPO GRANDE MS COOPERATIVA DE 

TRABALHO MEDICO ADVOGADOS : CLÉLIO CHIESA - MS005660 WILSON 

CARLOS DE CAMPOS FILHO - MS011098 EMENTA DIREITO DO 

CONSUMIDOR. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS. 

PLANO DE SAÚDE. REGIME FAMILIAR COM COPARTICIPAÇÃO. 

CLÁUSULA DE LIMITAÇÃO DO REEMBOLSO DE DESPESAS 

MÉDICO-HOSPITALARES. ATENDIMENTO EMERGENCIAL. HOSPITAL DE 

REFERÊNCIA E DE ALTO CUSTO EM OUTRA CAPITAL. PRINCÍPIO DA 

INFORMAÇÃO. CONTRATO DE ADESÃO. INTERPRETAÇÃO DE 

CLÁUSULAS CONTRATUAIS E REVISÃO DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. 

MAJORAÇÃO. 1. Ação ajuizada em 14/01/2014. Recurso especial 

interposto em 02/06/2016 e concluso ao gabinete em 08/09/2016. 

Julgamento: CPC/15. 2. O propósito recursal é definir se é abusiva 

cláusula de contrato de plano de saúde que estabelece tabela de limite de 

reembolso de despesas médico-hospitalares, bem como se sua previsão 

na hipótese atende ao princípio da informação de acordo com o Código de 

Defesa do Consumidor. 3. Entre as exigências mínimas de qualquer plano 

de saúde, o art. 12, VI, da Lei 9.656/98 estabelece que deve ser realizado 

pela operadora o reembolso, nos limites das obrigações contratuais, das 

despesas efetuadas pelo beneficiário com assistência à saúde, em casos 

de urgência ou emergência, quando não for possível a utilização dos 

serviços próprios, contratados, credenciados ou referenciados pelas 

operadoras, de acordo com a relação de preços de serviços médicos e 

hospitalares praticados pelo respectivo produto, pagáveis no prazo 

máximo de trinta dias após a entrega da documentação adequada. 4. Ante 

a aplicação subsidiária do CDC nos contratos dos planos de saúde (art. 

35-G, da LPS), toda cláusula que impõe limitação ao beneficiário deve ser 

redigida com destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão (art. 

54, §4º, do CDC). 5. O beneficiário de plano de saúde familiar com 

coparticipação, que escolhe hospital privado de referência em seu 

segmento, de outra capital e de alto custo para realização do diagnóstico e 

tratamento, ainda que emergencial, da sua doença, tem o respectivo ônus 

financeiro de custear com o pagamento das despesas decorrentes de sua 

opção. Nesses contornos, a operadora do plano de saúde contratado tem 

o dever de reembolsar os valores nos limites do que foi estabelecido 

contratualmente. 6. Na hipótese, primeiro e segundo graus de jurisdição 
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foram uníssonos ao registrar que a cláusula que prevê o limite de 

reembolso de despesas médico-hospitalares é clara, precisa e de fácil 

compreensão. Rever essas conclusões, acerca da informação adequada 

do produto, demandaria o reexame de fatos e provas e a interpretação de 

cláusulas contratuais, circunstâncias vedadas em recurso especial 

Documento: 79256197 - EMENTA / ACORDÃO - Site certificado - DJe: 

15/02/2018 Página 1 de 2 Superior Tribunal de Justiça ante o óbice das 

Súmulas 5 e 7, do STJ, aplicável às alíneas “a” e “c” do permissivo 

constitucional. 7. Recurso especial conhecido e não provido O Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso também já se pronunciou 

sobre o tema: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - INDENIZAÇÃO - PLANO 

DE SAÚDE - NEGATIVA DE REEMBOLSO - LIMITAÇÃO DE VALOR - 

POSSÍVEL, DESDE QUE O CONTRATO TRAGA INFORMAÇÃO CLARA DO 

VALOR A SER RESSARCIDO - DANOS MORAIS - POSSÍVEL NO CASO - 

RECURSO IMPROVIDO. A limitação de reembolso de despesas médicas 

não é abusiva, mas o contrato deve trazer informação precisa acerca do 

valor a ser ressarcido para cada procedimento. Embora o simples 

descumprimento contratual não propicie, regra geral, indenização por 

danos morais, em se tratando de seguro de saúde a reparação é possível. 

(N.U 0062475-34.2008.8.11.0000, , GUIOMAR TEODORO BORGES, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

18/08/2008, Publicado no DJE 02/09/2008) Não se trata, “em princípio”, de 

cláusula abusiva. “Em princípio” porque a legitimidade da limitação 

contratual está condicionada à redação com destaque, permitindo sua 

imediata e fácil compreensão (art. 54, §4º, do CDC). Nesse passo, 

pertinente a transcrição da cláusula em análise: 2 1 . Reembolso 2 1.1 O 

Segurado Titular e seus Dependentes poderão solicitar o reembolso das 

despesas médicas e hospitalares cobertas, comprovadamente pagas, às 

quais serão reembolsadas de acordo com o plano de seguro contratado e 

a Tabela SulAmérica Saúde, quando optarem por não utilizar a rede 

referenciada. 21.1.1 O reembolso também será garantido nos casos em 

que não for possível o atendimento de urgência e emergência na rede 

referenciada. 21.2 O reembolso das despesas médico -hospitalares 

eventualmente apresentadas pelo Segurado será realizado desde que 

possua cobertura pelo plano contratado e desde que o prestador utilizado 

pelo Segurado esteja devidamente registrado nos órgãos governamentais 

e de classe para a prestação dos serviços realizados. 21.3 Para garantir 

o reembolso das despesas cobertas, o Segurado deverá solicitar com 

antecedência à realização do evento, a validação prévia da Seguradora, 

exceto para urgência e emergência. 21.4 Os valores a serem 

reembolsados não têm qualquer vínculo com os preços negociados pelo 

Segurado diretamente com os médicos ou instituições médicas não 

pertencentes à rede referenciada, não havendo obrigatoriedade contratual 

de reembolso integral. 21.4.1 Não haverá reembolso quando a Seguradora 

identificar que houve o envio de mais de um recibo ou nota fiscal 

relacionado ao mesmo atendimento, com valores diferentes do que 

efetivamente foram pagos por cada procedimento, na medida em que se 

constitui crime previsto no art. 304 do Código Penal Brasileiro. 21.5 Diárias 

Hospitalares: para efeito de reembolso as diárias hospitalares de UTI e de 

parto incluem: a) diárias hospitalares incluem : registros hospitalares, 

alojamento, alimentação do paciente, alimentação do acompanhante de 

acordo com o Rol de Procedimentos e Eventos em Saúde, banho no leito, 

administração de medicamentos e todos os outros serviços de 

enfermagem ; b) diárias de UTI incluem: além dos serviços da diária 

normal, a monitorização cardiorespiratória e toda a assistência 

respiratória; c) partos incluem: a permanência da parturiente e do recém 

-nascido em instalações adequadas e todos os cuidados necessários 

durante o trabalho de parto. 21.6 Taxas de Sala: para efeito de reembolso 

são consideradas taxas de sala: a) As taxas de sala cirúrgica, previstas 

na Tabela SulAmérica Saúde, só serão cobertas quando a cirurgia for 

realizada em centro cirúrgico devidamente instalado e equipado; b) As 

taxas de sala cirúrgica incluem: assepsia, utilização das instalações, dos 

equipamentos, do instrumental cirúrgico e de roupas, além da esterilização 

do material e os serviços de enfermagem; c) As demais taxas de sala 

(observação, recuperação pós -anestésica, cirurgia ambulatorial, gesso e 

exames/tratamentos especializados) serão pagas de acordo com o 

constante na Tabela SulAmérica Saúde para o procedimento realizado; d) 

As taxas de sala são pagas conforme a cirurgia, baseando -se no porte 

anestésico apresentado na Tabela SulAmérica Saúde. Porte anestésico 

zero significa a não participação do anestesista, caso em que a taxa de 

sala não é devida; e) Quando dois ou mais atos cirúrgicos forem 

realizados simultaneamente, pela mesma equipe cirúrgica, ou por equipes 

distintas, é devida somente uma taxa de sala, correspondente à cirurgia 

de maior porte. 21.7 Medicamentos e Materiais O reembolso de 

medicamentos e materiais cirúrgicos será efetuado com base nos preços 

negociados na rede referenciada do plano, vigentes na data de sua 

utilização, de forma a garantir o que determina a Resolução CONSU 08, 

alterada pela Resolução CONSU 15. 21.8 Serão reembolsadas as 

Consultas, Serviços Auxiliares de Diagnose e Terapia, Honorários 

Profissionais de Atendimento Ambulatorial e Internações Hospitalares. 

21.8.1 O reembolso de honorários profissionais será efetuado com base 

na Tabela SulAmérica Saúde, obedecida a quantidade de auxiliares e o 

porte anestésico, previstos para cada procedimento. 21.9 Tabela 

SulAmérica Saúde Os procedimentos médicos estão contemplados na 

Tabela SulAmérica Saúde que está em conformidade com o Rol de 

Procedimentos e Eventos em Saúde, instituído pela Agência Nacional de 

Saúde Suplementar - ANS, e poderá ser atualizada com inclusões e/ou 

exclusões, além das coberturas adicionais definidas pela Seguradora. 

21.9.1 A Tabela SulAmérica Saúde está devidamente registrada no 

Cartório do 10º Oficial de Registro de Títulos e Documentos da Capital - SP, 

e disponível a todos os Segurados na sede do Estipulante, e no website 

sulamerica.com.br/ saudeonline de acordo com a segmentação 

Ambulatorial e Hospitalar com Obstetrícia, disponibilizada para realizar 

download. 2 1 .10 Para o cálculo de reembolso, serão necessários os 

dados descritos a seguir: 21.10.1 Unidade de Serviço (US): É o 

quantitativo definido para cada procedimento, que está descrito na Tabela 

SulAmérica Saúde. A quantidade de Unidade de Serviço - US de 

determinados procedimentos poderá ser alterada, visando mantê -las 

compatíveis com os valores praticados no mercado. 2 1 .10.2 Múltiplos de 

Reembolso - São os coeficientes a serem aplicados sobre a quantidade de 

US apresentadas na Tabela SulAmérica Saúde, e variam de acordo com o 

plano contratado. Os múltiplos de reembolso estão demonstrados na 

cláusula Tabela de Múltiplos de Reembolso, constante na cláusula de 

Características Essenciais do Plano SulAmérica Saúde PME. 2 1 .10.3 

Unidade de Serviço de Reembolso (USR) - É o coeficiente expresso em 

moeda corrente nacional, definido no momento da contratação do seguro. 

21.10.3.1 O valor da USR de reembolso poderá, eventualmente, ser 

reajustado em periodicidade não inferior a 12 meses, respeitando sempre 

o previsto na Resolução CONSU nº 8, alterada pela Resolução CONSU nº 

15, que determina que o valor do reembolso não será inferior ao praticado 

na rede referenciada. 2 1.10.3. 2 O reajuste do valor da USR deverá 

considerar exclusivamente a variação dos custos médicos e hospitalares 

dos procedimentos cobertos pelo presente contrato, não estando de 

qualquer forma vinculado ao índice de reajuste financeiro ou técnico d o 

contrato. 2 1.1 1 O valor do reembolso será efetuado em moeda corrente 

nacional e calculado conforme fórmula abaixo: VR = Quantidade de US* x 

Múltiplo de Reembolso x Valor da USR** * Prevista na Tabela SulAmérica 

Saúde para o procedimento realizado ** Vigente na data de atendimento 

médico e/ou hospitalar 21.12 Múltiplos de Reembolso O Múltiplo de 

Reembolso está especificado na cláusula de Características Essenciais do 

Plano SulAmérica Saúde PME, na segmentação Ambulatorial e Hospitalar 

com Obstetrícia, de acordo com o plano contratado. 2 1.1 3 O valor 

correspondente a coparticipação nas internações psiquiátricas previsto 

na cobertura do seguro será deduzido do valor a ser reembolsado ao 

Segurado Titular. 2 1.1 4 O reembolso será efetuado diretamente ao 

Segurado Titular, em até 30 (trinta) dias contados a partir da data do 

recebimento da solicitação do reembolso acompanhada de todos os 

documentos específicos para cada procedimento. 2 1.1 5 A Seguradora 

somente manterá em seu poder a guarda dos recibos e notas fiscais 

originais referentes às despesas ressarcidas total ou parcialmente, 

quando recebidos fisicamente em suas vias originais. 21.15.1 Será de 

responsabilidade do Segurado guardar os recibos e notas fiscais originais 

relacionados ao procedimento, quando a solicitação de reembolso for 

enviada à Seguradora de forma eletrônica, por no mínimo 05 (cinco) anos. 

21.15.2 O Segurado deverá enviar à Seguradora os documentos originais, 

em até 05 (cinco) dias úteis, contados da data da solicitação, sob pena de 

seu processo de reembolso não ter a análise concluída ou, caso já tenha 

sido concluída e paga ter o Segurado a obrigação de devolver o valor à 

Seguradora. 2 1.1 6 O valor reembolsado não será, sob nenhuma 

hipótese, superior ao valor efetivamente pago pelo segurado pelas 

respectivas despesas. 2 1.1 7 É facultado ao Segurado Titular solicitar a 

revisão dos valores de reembolso em até 180 (cento e oitenta) dias de seu 

efetivo pagamento pela Seguradora. 2 1.1 8 Antes do recebimento do 

Cartão SulAmérica Saúde para acesso à Rede Referenciada, será 
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garantido ao Segurado, o reembolso das despesas cobertas realizadas, 

de acordo com o plano contratado. 2 1 .19 O prazo máximo para a 

apresentação dos pedidos de reembolso será de 1 (um) ano para os 

serviços realizados no Brasil e de 2 (dois) anos para os serviços 

realizados no Exterior, a contar da data da realização dos eventos 

cobertos. 2 1.2 0 Para solicitação do reembolso das despesas médicas 

e/ou hospitalares serão necessários os seguintes documentos: a) Cópia 

do cartão de identificação; b) Recibo original em formulário próprio do 

prestador de serviços com CPF e endereço e/ou nota fiscal original, 

constando: • Relatório médico informando diagnóstico, tratamento 

realizado, tempo de existência da doença, etiologia e laudo de exames, 

inclusive biopsia e anatomopatológico, se houver; • Descrição do serviço 

realizado, quantidade com valor unitário, datas de atendimento, 

especialidade e CRM do médico; • Descrição de materiais e medicamentos 

com valor unitário, e laudos de exames, se necessário, a critério da 

Seguradora; c) Para os casos de solicitação de reembolso dos serviços 

de remoção, na nota fiscal deverá constar o total de quilômetros rodados, 

hospital de origem e destino, especificação do tipo de ambulância (UTI ou 

simples) e relatório do médico assistente justificando a necessidade da 

remoção. d) Para os casos de solicitação de reembolso de parto, deverá 

ser apresentado o partograma ou relatório médico detalhado. 2 1 . 2 0.1 Se 

os documentos apresentados não possibilitarem a comprovação de 

despesas específicas e analise técnica necessária para o reembolso das 

despesas médico -hospitalares realizadas, a Seguradora solicitará 

documentos ou informações complementares, o que acarretará a 

recontagem do prazo estabelecido nestas condições gerais. 21.20.2 Além 

dos recibos e notas fiscais a Seguradora poderá solicitar outros 

comprovantes que demonstrem o efetivo desembolso, como por exemplo, 

microfilmagem de cheque e demonstrativo bancário. Fácil notar que o 

contrato, além de assegurar ao Segurado Titular e seus Dependentes a 

solicitação do reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas, 

comprovadamente pagas, às quais serão reembolsadas de acordo com o 

plano de seguro contratado e a Tabela SulAmérica Saúde, quando 

optarem por não utilizar a rede referenciada, ainda estabelece parâmetros, 

detalhes e forma de cálculo, não havendo ambiguidade ou obscuridade 

que coloque o consumidor em posição de desequilíbrio ou desvantagem 

contratual. Aliás, a própria previsão de reembolso visa assegurar o 

equilíbrio econômico-financeiro do contrato. Afigura-se evidente, portanto, 

que a operadora de plano de saúde não tem a obrigação de custear todo o 

tratamento oferecido por rede não credenciada, mas sim de reembolsar as 

despesas médicas e hospitalares cobertas, comprovadamente pagas, às 

quais serão reembolsadas de acordo com o plano de seguro contratado e 

a Tabela SulAmérica Saúde. Sob tal perspectiva, a ação deve ser julgada 

parcialmente procedente, especificamente para que a empresa 

demandada custeio não todo, mas parte do tratamento, mediante 

reembolso das despesas médicas e hospitalares cobertas, 

comprovadamente pagas, de acordo com o plano de seguro contratado e 

a Tabela SulAmérica Saúde. Por fim, no que tange aos bloqueios 

eletrônicos, o numerário ainda não levantado deve ser liberado em favor 

da parte requerida, já que o primeiro valor disponibilizado, salvo melhor 

juízo, já atende ao reembolso (Num. 18442536 / Num. 18748662 / Num. 

20665959 / Num. 22650960 / Num. 20238620), ressaltando que o 

tratamento foi ultimado antes da rescisão contratual noticiada. 

DISPOSITIVO Isso posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE O PEDIDO 

e condeno a requerida ao reembolso das despesas médicas e 

hospitalares cobertas, comprovadamente pagas, de acordo com o plano 

de seguro contratado e a Tabela SulAmérica Saúde. Revogo a tutela 

antecipada no que ultrapassar o valor do reembolso. Determino o 

levantamento do valor bloqueado em favor da parte requerida. JULGO 

EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Em face da sucumbência 

recíproca, condeno ambas as partes ao pagamento das custas 

processuais e honorários advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba 

honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos 

moldes do artigo 85, §2º, do Código de Processo Civil. A concessão de 

gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência (CPC, art.98, §2º). Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 14 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008366-87.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO BATISTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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 

1008366-87.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Marcio Batista 

Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros Vistos etc. Trata-se de ação de 

cobrança de seguro obrigatório (DPVAT) c/c indenização por danos 

morais proposta por Marcio Batista em face de Porto Seguro Cia. de 

Seguros, ambos qualificados nos autos em epígrafe. A parte autora 

desistiu da ação (Num. 29674225). Instada a manifestar-se, a parte 

requerida condicionou a concordância com o pedido de desistência da 

ação à renúncia do direito e, alternativamente, pela intimação do autor para 

esclarecer os motivos do pedido de desistência (Num. 30567899). 

Formalizados os autos, vieram conclusos para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Como é cediço, oferecida a contestação, o autor não 

poderá, sem o consentimento do réu, desistir da ação (CPC, art.485, §4º). 

A teleologia da norma visa assegurar ao réu o direito ao julgamento do 

mérito, permitindo a formação da coisa julgada material. Logo, a recusa 

deve ser motivada, sob pena de não ser admitida. O Superior Tribunal de 

Justiça já pontuou: CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

NULIDADE DE ATO JURÍDICO. DESISTÊNCIA DA AÇÃO. NECESSIDADE DE 

CONCORDÂNCIA DO RÉU. RECUSA, TODAVIA, CONDICIONADA A 

APRESENTAÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA FORMULADO PARA MODIFICAR REGRA DE COMPETÊNCIA E 

VIOLAR O PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL. IMPOSSIBILIDADE. 1- Ação 

distribuída em 26/01/2009. Recurso especial interposto em 20/10/2014 e 

atribuído à Relatora em 02/09/2016. 2- O propósito recursal é definir se a 

justificativa apresentada pelos recorrentes para impedir a desistência da 

ação formulada pelos recorridos foi suficientemente fundamentada e se 

deve ser reputada como válida. 3- Após o escoamento do prazo para 

resposta, somente é admissível a desistência da ação com a aquiescência 

do réu, pois ele também tem direito ao julgamento de mérito da 

controvérsia, bem como a eventual formação de coisa julgada material a 

seu favor. 4- A recusa do réu, todavia, deve ser fundamentada em motivo 

razoável, sendo insuficiente a simples alegação de discordância sem a 

indicação de qualquer motivo plausível. Precedentes. 5- Na hipótese, 

verifica-se que os autores pretendem desistir da ação para deduzir 

pretensão assentada em questão conexa em juízo distinto daquele em que 

tramita a ação em 1º grau de jurisdição, de modo que a justificativa 

apresentada pelos réus, ainda que sucinta, é relevante e busca, em última 

análise, evitar a artificial modificação de regra de competência e a violação 

ao princípio constitucional do juiz natural. 6- Recurso especial conhecido e 

provido. (REsp 1519589/DF, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 13/04/2018) Nesse sentido, a parte 

requerida condicionou a concordância à renúncia do direito e, 

alternativamente, à intimação do autor para esclarecer os motivos do 

pedido de desistência. O autor, por intermédio dos mandatários legais, já 

esclareceu o motivo da desistência, qual seja, a mudança domiciliar para 

local desconhecido, fato que impede o prosseguimento regular da ação. 

Assim, não há razão processual plausível para a recusa da homologação 

do pedido de desistência da ação. Isso posto, inexistindo óbice legal, 

homologo a desistência da ação, nos termos do artigo 200, parágrafo 

único, do Código de Processo Civil e julgo extinto o processo sem 

resolução de mérito, na forma do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas processuais e honorários advocatícios pela parte autora, a 
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teor do disposto no artigo 90, caput, do Código de Processo Civil. Fixo a 

verba honorária em 15% (quinze por cento) sobre o valor da causa, nos 

termos do artigo 85 do Código de Processo Civil. A concessão de 

gratuidade não afasta a responsabilidade do beneficiário pelas despesas 

processuais e pelos honorários advocatícios decorrentes de sua 

sucumbência (CPC, art.98, §2º). Vencido o beneficiário, as obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 (cinco) anos 

subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as certificou, o 

credor demonstrar que deixou de existir a situação de insuficiência de 

recursos que justificou a concessão de gratuidade, extinguindo-se, 

passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário (CPC, art.98, §3º). 

Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 18 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001308-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

WIDEFRAN DOS SANTOS RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1001308-33.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Widefran dos Santos Rodrigues Requerida: Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Widefran dos Santos 

Rodrigues em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., 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 11 de novembro de 2017, quando trafegava com uma motocicleta. 

Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do acidente e das lesões 

sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A petição inicial foi 

instruída com documentos. Formada a angularidade da relação jurídica 

processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em preliminar, a 

necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora Líder, bem 

como a ausência da realização de pedido administrativo de forma regular. 

No mérito, aponta a ausência de nexo causal do dano decorrente de 

acidente de trânsito, bem como a ausência de provas quanto a invalidez 

permanente narrada (Num. 13116776). Perícia médica inclusa (Num. 

20394883). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

20807245 e Num. 20952225). A parte autora impugnou à contestação e 

postulou pela condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 

25531382). Devidamente intimado, a parte autora apresentou declaração 

de autenticidade dos documentos anteriormente apresentados (Num. 

30452628). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das 

preliminares Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

02/02/18 (Num. 12114129), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Registro n° 77889 

de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, confeccionado em data 

contemporânea ao acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano 

decorrente foi efetivamente comprovado mediante laudo pericial subscrito 

pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo 

causal entre a lesão apresentada e o acidente narrado, bem como a 

existência de incapacidade como leve (25%) em pé direito (50%), 

conforme tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – 

CNSP. Nesse sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal 

de Justiça do Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. 

ACIDENTE DE TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA 

DEVIDA. O fato de a vítima ter se acidentado durante o expediente de 

trabalho não descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista 

ter envolvido veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO 

DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, 

Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR 

VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. 

INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - Nas ações de indenização 

de seguro DPVAT devem estar presentes os requisitos indispensáveis 

dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 

não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter ocorrido no exercício do 

trabalho ou não, impondo apenas a simples prova do acidente e do dano 

decorrente, a referida legislação impõe que o veículo automotor seja 

causa determinante do dano - Acidentes automobilísticos envolvendo 

trator, veículo automotor terrestre são passíveis de indenização pelo 

seguro DPVAT, inexistindo exclusão de cobertura - Na ação de cobrança 

de indenização do seguro DPVAT o termo inicial da correção monetária é a 

data do evento danoso. (TJ-MG - AC: 10431150046115001 MG, Relator: 

Luiz Artur Hilário, Data de Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 

26/02/2019) “APELAÇÃO – DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE 

E O DANO – COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM 

LAUDO PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a 

ocorrência do acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a 

incapacidade permanente do apelado por decorrência do sinistro, 

demonstrado o direito ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA 

PÔSSAS DE CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS APELADO: LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO FIXADA DE ACORDO COM A 

INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA 

NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO 

PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO - HONORÁRIOS RECURSAIS – 

CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, §11 DO CPC - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para o seguro obrigatório por 

invalidez permanente seja inferior ao pretendido na inicial, a seguradora 

deve arcar integralmente com as custas processuais e os honorários 

advocatícios em virtude do princípio da causalidade. A quantia definida na 

sentença para a verba honorária de forma razoável e proporcional não 

comporta alteração. Nos termos do art. 85, §11, do CPC/2015, ao julgar o 

Recurso, o Tribunal deverá majorar os honorários anteriormente fixados, 

levando em conta o trabalho adicional realizado nessa fase. RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “PODER 

JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 

1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES SIQUEIRA 

APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS DES. 

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE MORA 

– MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS REPETITIVOS E 

EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – SENTENÇA 
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MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - VALOR 

INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a correção monetária 

incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo nº. 1.483.620/SC e 

Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são devidos a partir da citação 

(REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 426 do STJ). Se o valor 

fixado na sentença para os honorários advocatícios mostrar-se irrisório, 

deve ser majorado de modo a remunerar de forma digna o desempenho do 

profissional. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS – CONDENAÇÃO ÍNFIMA – 

HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O VALOR DA 

CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – PRECEDENTES - 

RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem ser elevados 

quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES ALVES, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 

20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela de caráter 

permanente decorrente de acidente de veículo automotor. Portanto, reputo 

satisfeitos os requisitos legais para a concessão da indenização, 

mediante prova documental, em observância ao disposto na Lei nº 

6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Widefran dos Santos Rodrigues em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 1.687,50 (mil, seiscentos e 

oitenta e sete reais e cinquenta centavos), acrescidos de correção 

monetária (INPC) a contar da data do evento danoso e juros moratórios 

legais (CC, art.406) a partir da citação, conforme Súmula 426 do STJ. 

JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro 

no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de condenar em 

litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a intenção emulativa. 

Condeno a parte requerida ao pagamento das custas processuais e 

honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 15% (dez por cento) 

sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil. Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a 

execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, 

com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-69.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELVES JOSE PALKEWICH JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-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 

1000840-69.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Elves Jose Palkewich Junior Requerida: Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Elves Jose Palkewich Junior 

em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., 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 08 de julho de 2017, quando trafegava com uma motocicleta pela 

Avenida Florianópolis. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade do 

acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. A 

petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência encartado, bem como a ausência de provas quanto a invalidez 

permanente (Num. 12651087). Perícia médica inclusa (Num. 14215052). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 15251366 e Num. 

22538808). Complemento de laudo pericial (Num. 21874796). A parte 

autora impugnou à contestação e postulou pela condenação da parte 

requerida em litigância de má-fé (Num. 22283169). Formalizados os autos, 

vieram conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento 

administrativo A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 23/11/2017 (Num. 11809698), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Diante 

disso, insta consignar que a contestação ofertada denota, 

indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, 

extinguindo o processo sem julgamento de mérito, implica em retardar a 

análise da lide que, evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo passivo da ação Não há 

que se falar em alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo 

em vista a viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das 

seguradoras regularmente estabelecidas no país, sem vinculação 

específica a determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. 

Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida 

cinge-se ao preenchimento das exigências legais para a concessão da 

indenização vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, 

mister a fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. 

Assim, temos que faz jus à indenização por invalidez permanente 

decorrente de acidente de veículo quem preencher as exigências 

cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o 

acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II 

– comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto 

é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente 

em total ou parcial - esta última subdividida em parcial completa e 

incompleta, a ser verificada conforme a extensão das perdas anatômicas 

ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as 

premissas, a análise do material probatório denota a pertinência do direito 

material. Com efeito, há nos autos Registro n° 47996 de Ficha de Pronto 

Atendimento Municipal, confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade como média (50%) em pé direito (50%), conforme tabela 

emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

(DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. O fato 

de a vítima ter se acidentado durante o expediente de trabalho não 

descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista ter envolvido 

veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, Relator: CARLOS 

HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Nas ações de indenização de seguro DPVAT devem estar 

presentes os requisitos indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 

6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição 

sobre o acidente ter ocorrido no exercício do trabalho ou não, impondo 

apenas a simples prova do acidente e do dano decorrente, a referida 

legislação impõe que o veículo automotor seja causa determinante do dano 

- Acidentes automobilísticos envolvendo trator, veículo automotor terrestre 

são passíveis de indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de 

cobertura - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 
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CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Elves Jose Palkewich Junior em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 3.375,00 (três mil trezentos e 

setenta e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Deixo de condenar em litigância de má-fé, haja vista não 

restar comprovada a intenção emulativa. Condeno a parte requerida 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. Todavia, 

havendo requerimento expresso do credor, antes do decurso do prazo de 

remessa dos autos ao arquivo, intime-se o executado para pagar o débito, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas, se houver, 

advertindo-lhe que, não ocorrendo pagamento voluntário no prazo legal, o 

débito será acrescido de multa de dez por cento e, também, de honorários 

de dez por cento (CPC, art.523, §1º), bem como que, transcorrido o prazo 

para pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para 

oferecimento de impugnação, independentemente de penhora ou nova 

intimação (CPC, art.525). Havendo o pagamento voluntário, antes de 

iniciada a execução, expeça-se alvará em favor do credor ou causídico 

constituído, com poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e 

arquivamento dos autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 24 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001336-98.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente da decisão do Id 19953514, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622575.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001216-55.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAUREN ELLWANGER SEFERIN OAB - RS54520 (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte requerente do despacho do Id 19975524, bem como da 

audiência designada conforme certidão do Id 20622576.

Intimação Classe: CNJ-121 LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA PELO 

PROCEDIMENTO COMUM

Processo Número: 1003997-84.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIRONE DALLACORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Numero do Processo: 

1003997-84.2017.8.11.0037 REQUERENTE: SIRONE DALLACORTE 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001039-28.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BARROS PRIETO & CIA LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE LUIZ DA SILVA OAB - MT0007458S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO MATZENBACHER ZARPELON OAB - SP335279-O 

(ADVOGADO(A))

HENRIQUE DE DAVID OAB - RS84740-A (ADVOGADO(A))

 

Intimar o advogado da Parte Autora da audiência designada a ser 

realizada no dia 13/09/2017 às 16:30 horas, na sala de conciliação do 

Fórum.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005528-11.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE PEREIRA FUSCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO PILOTO MACIEL OAB - MT0008222A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMILTON DOMINGOS DE ABREU (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005954-86.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DORALICE SOUZA DO NASCIMENTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WAGNER BATISTA GOMES NASCENTE JUNIOR OAB - MT18499-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR PERES DE AZEVEDO (EXECUTADO)

GEYSON RUBIO AZEVEDO (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud. Intimo ainda o requerido 

da constrição realizada, nos termos do Prov 04/2007, Art. 5º, §1º e Art. 

841, CPC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000144-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SELMA NUNES CAVALCANTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1000144-96.2019.8.11.0037. AUTOR(A): SELMA NUNES CAVALCANTE 

RÉU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS Vistos etc. 

Preenchidos os requisitos legais (CPC, art.319), recebo a petição inicial 

para processamento pelo rito comum. Defiro os benefícios da Assistência 

Judiciária, nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. 

Remetam-se os autos ao Centro Judiciário de Solução de Conflitos e 

Cidadania para designação de audiência de conciliação ou mediação, 

conforme a hipótese, com antecedência mínima de 30 (trinta) dias, 

devendo ser citada a ré com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência. 

Cite-se a parte ré para comparecer à audiência designada, com a 

advertência expressa de que o prazo para contestar será contado nos 

moldes do artigo 335 do Código de Processo Civil, bem como que, se não 

contestar a ação, caso não haja composição, será considerada revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pela parte 

autora (CPC, art.344). Nos moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de 

Processo Civil, a audiência de conciliação ou mediação não será realizada 

se ambas as partes manifestarem, expressamente, desinteresse na 

composição consensual. No ato da intimação as partes devem ser 

advertidas que o não comparecimento injustificado do autor ou do réu à 

audiência de conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da 

justiça e será sancionado com multa de até dois por cento da vantagem 

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

ou do Estado (CPC, art.334, §8º). As partes devem estar acompanhadas 

por seus advogados ou defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, 

eventual composição será sobremaneira facilitada se, por ocasião da 

realização da sessão de conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, 

motivo pelo qual, em analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de 

dezembro de 2015, do Conselho Nacional de Justiça, determino, desde 

logo, a realização de prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o 

Dr. Reinaldo Prestes Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 

5329/MT, com endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, 

Bairro Alphaville, Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) 

dias contados da intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir 

o impedimento ou a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar 

assistente técnico; III - apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 

232, de 13 de julho de 2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos 

ao médico em R$1.000,00 (um mil reais), em face do grau de especialidade 

do profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação 

dos médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ 

- 202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias, o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 21 de janeiro de 2019. 

Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006247-22.2019.8.11.0037
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Parte(s) Polo Ativo:

NATALIA PEREIRA MARTINS (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))

 

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 : 

1006247-22.2019.8.11.0037. AUTOR(A): NATALIA PEREIRA MARTINS 

RÉU: SEGURADORA LIDER Vistos etc. Preenchidos os requisitos legais 

(CPC, art.319), recebo a petição inicial para processamento pelo rito 

comum. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, nos termos do 

artigo 98 do Código de Processo Civil. Remetam-se os autos ao Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania para designação de 

audiência de conciliação ou mediação, conforme a hipótese, com 

antecedência mínima de 30 (trinta) dias, devendo ser citada a ré com pelo 

menos 20 (vinte) dias de antecedência. Cite-se a parte ré para 

comparecer à audiência designada, com a advertência expressa de que o 

prazo para contestar será contado nos moldes do artigo 335 do Código de 

Processo Civil, bem como que, se não contestar a ação, caso não haja 

composição, será considerada revel e presumir-se-ão verdadeiras as 

alegações de fato formuladas pela parte autora (CPC, art.344). Nos 

moldes do artigo 334, §4º, I, do Código de Processo Civil, a audiência de 

conciliação ou mediação não será realizada se ambas as partes 

manifestarem, expressamente, desinteresse na composição consensual. 

No ato da intimação as partes devem ser advertidas que o não 

comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de conciliação 

é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado 

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

valor da causa, revertida em favor da União ou do Estado (CPC, art.334, 

§8º). As partes devem estar acompanhadas por seus advogados ou 

defensores públicos (CPC, art.334, §9º). Todavia, eventual composição 

será sobremaneira facilitada se, por ocasião da realização da sessão de 

conciliação, já existir nos autos o laudo pericial, motivo pelo qual, em 

analogia à Recomendação Conjunta nº 01, de 15 de dezembro de 2015, do 

Conselho Nacional de Justiça, determino, desde logo, a realização de 

prova pericial médica. Nomeio como perito judicial o Dr. Reinaldo Prestes 

Neto, especialista em ortopedia e traumatologia, CRM 5329/MT, com 

endereço profissional na Rua Alameda Aripuanã, nº 88, Bairro Alphaville, 

Cuiabá-MT. Incumbe às partes, dentro de 15 (quinze) dias contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito: I - arguir o impedimento ou 

a suspeição do perito, se for o caso; II - indicar assistente técnico; III - 

apresentar quesitos. Nos moldes da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, fixo o valor dos honorários periciais devidos ao médico em 

R$700,00 (setecentos reais), em face do grau de especialidade do 

profissional e a peculiaridade da ausência de aceitação de nomeação dos 

médicos locais (Agravo de Instrumento nº 171121/2015 – Classe CNJ - 

202 – Comarca de Primavera do Leste). Apresentado o laudo pericial, em 

sendo o beneficiário da justiça gratuita vencedor na demanda, a parte 

contrária deverá arcar com o pagamento integral dos honorários periciais 

arbitrados, conforme artigo 2º, §3º, da Resolução 232, de 13 de julho de 

2016, do Conselho Nacional de Justiça. Para tal finalidade, intime-se a 

parte contrária para depositar em juízo, em 5 (cinco) dias), o valor 

correspondente aos honorários periciais, na forma do artigo 95, §1º, do 

Código de Processo Civil, valor que lhe será restituído caso o beneficiário 

da Justiça Gratuita seja sucumbente, hipótese em que o Juiz determinará a 

expedição de certidão em favor do médico perito, com o valor total dos 

honorários que lhe são devidos, para cobrança junto ao Estado de Mato 

Grosso. De posse da certidão, o profissional perito deverá executar o 

Estado, por meio da justiça, para o recebimento dos honorários fixados 

pelo magistrado. O pagamento dos honorários periciais será efetuado 

após o término do prazo para manifestação das partes sobre o laudo e 

eventual prestação de esclarecimentos, acaso solicitados. O perito 

nomeado deverá formalizar o requerimento de cadastro, devendo constar: 

a) a sua qualificação e o número da inscrição no Conselho Regional de 

Medicina; b) o endereço profissional; c) certidão do CRM/MT atestando 

não haver impedimentos à sua atuação profissional; d) a área de atuação, 

destacando sua especialidade. Constituem-se obrigações fundamentais 

para a percepção da remuneração instituída: I – realizar a perícia com zelo 

e diligência, usando de todos os recursos técnico-profissionais, até 

decisão final, inclusive de instâncias superiores, se for o caso; II – não 

receber do beneficiário qualquer remuneração a título de honorários 

profissionais. O descumprimento das obrigações elencadas importará na 

substituição do perito e na perda do direito à remuneração, com devolução 

de eventual valor recebido, devidamente corrigido, sem prejuízo das 

sanções administrativas, penais e disciplinares. O laudo pericial deverá 

conter: I - a exposição do objeto da perícia; II - a análise técnica ou 

científica realizada pelo perito; III - a indicação do método utilizado, 

esclarecendo-o e demonstrando ser predominantemente aceito pelos 

especialistas da área do conhecimento da qual se originou; IV - resposta 

conclusiva a todos os quesitos apresentados pelo juiz, pelas partes e pelo 

órgão do Ministério Público. No laudo, o perito deve apresentar sua 

fundamentação em linguagem simples e com coerência lógica, indicando 

como alcançou suas conclusões. É vedado ao perito ultrapassar os limites 

de sua designação, bem como emitir opiniões pessoais que excedam o 

exame técnico ou científico do objeto da perícia. Para o desempenho de 

sua função, o perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos 

os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, 

solicitando documentos que estejam em poder da parte, de terceiros ou em 

repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, 

plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao 

esclarecimento do objeto da perícia. Fixo o prazo de 20 (vinte) dias para a 

entrega do laudo, nos termos do artigo 477 do Código de Processo Civil. 

As partes terão ciência da data e do local indicados pelo perito para ter 

início a produção da prova. Intimem-se as partes para comparecerem na 

data e local designado. Aportando o laudo pericial, intimem-se as partes 

para manifestação em 15 (quinze) dias (CPC, art.477, § 1º). Expirado o 

prazo, designe-se audiência no CEJUSC. Encaminhe-se ao perito nomeado 

os quesitos apresentados pelas partes. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 31 de outubro de 2019. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006166-44.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUL AMERICA COMPANHIA DE SEGURO SAUDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRANIART COMERCIO E INDUSTRIA DE MARMORES E GRANITOS LTDA - 

EPP (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007062-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEFFERSON ALVES BARONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo  nº 

1007062-53.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Jefferson Alves 

Baroni Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. Vistos etc. 

Intime-se a parte requerida para manifestar-se sobre o pedido de 

sucessão processual, em 5 (cinco) dias. Transcorrido o prazo, imediata 

conclusão Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 27 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-22 EXIBIÇÃO DE DOCUMENTO OU COISA CÍVEL

Processo Número: 1003476-71.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-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))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1003476-71.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): JOSEFINA PEREIRA DE SOUZA DOS SANTOS RÉU: ITAU 

UNIBANCO S.A. Vistos etc. Defiro os benefícios da Assistência Judiciária, 

nos termos do artigo 98 do Código de Processo Civil. O Novo Código de 

Processo Civil suprimiu a exibição cautelar de documentos, motivo pelo 

qual a pretensão material deve ser admitida como produção antecipada da 

prova, conjugando-se as disposições normativas a ela relativas com a 

disciplina legal aplicável à exibição de documentos. Nesse sentido: 

“Importa destacar que o novo CPC amalgamou – e o fez muito bem - o que 

no CPC atual é tratado tanto como meio de prova como “procedimento 

cautelar específico” (arts..844 e 845). Se a hipótese for de urgência, não 

há como negar a possibilidade de o pedido de exibição ser formulado 

antes do processo, aplicando-se, para tanto, o procedimento aqui 

analisado, subsidiado pelo que o novo CPC chama-se de “produção 

antecipada de provas” (art.381), hipótese em que o réu será 

necessariamente citado, não meramente intimado. (Bueno, Cassio 

Scarpinella. Novo Código de Processo Civil anotado / São Paulo: Saraiva, 

2015). Destarte, havendo indicação do fundamento da antecipação da 

prova documental (CPC, art.381, III), presentes os requisitos do artigo 397 

do Código de Processo Civil, determino a citação da parte requerida para 

responder em 5 (cinco) dias (CPC, art. 398), com advertência expressa 

quanto às consequências jurídicas da inércia processual. Transcorrido o 

prazo para resposta, imediata conclusão. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Primavera do Leste (MT), 09 de julho de 2019. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1007920-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SINAGRO PRODUTOS AGROPECUARIOS S.A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOISES VALERIANO DA SILVA (EXECUTADO)

ADRIANA MARIA MARTINS VALERIANO (EXECUTADO)

 

Certifico que nesta data o advogado da parte autora fica intimado para 

manifestar-se acerca do resultado do BacenJud.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004104-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS PEREIRA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1004104-31.2017.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) Requerente: Marcos Vinicius Pereira Rodrigues Requerida: Porto 

Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança 

de Seguro Obrigatório (DPVAT), proposta por Marcos Vinicius Pereira 

Rodrigues em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., 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 04 de outubro de 2016, quando trafegava com uma motocicleta 

pela Avenida Porto Alegre. Afirma, outrossim, que em razão da gravidade 

do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez permanente. 

A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a angularidade da 

relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, arguindo, em 

preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para a Seguradora 

Líder, bem como a ausência da realização de pedido administrativo de 

forma regular. No mérito, aponta a insuficiência probatória do registro de 

ocorrência encartado, bem como a ausência de provas quanto a invalidez 

permanente (Num. 10673490). Perícia médica inclusa (Num. 13445262). As 

partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 13622529 e Num. 

20723467). Complementação ao laudo pericial (Num. 19899478). A parte 

autora não impugnou à contestação. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. das preliminares Do requerimento administrativo 

A parte autora comprovou nos autos o regular requerimento 

administrativo, cujo protocolo está datado de 28/07/2017 (Num. 9674025), 

sendo desnecessária a conclusão do respectivo indeferimento. Insta 

consignar que a contestação ofertada denota, indubitavelmente, uma 

pretensão resistida. Portanto, acolher a preliminar, extinguindo o processo 

sem julgamento de mérito, implica em retardar a análise da lide que, 

evidentemente, retornará ao Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar 

arguida. da alteração do polo passivo da ação Não há que se falar em 

alteração do polo passivo pela Seguradora Líder, tendo em vista a 

viabilidade jurídica do acionamento judicial de qualquer das seguradoras 

regularmente estabelecidas no país, sem vinculação específica a 

determinada seguradora, consoante jurisprudência pacífica. Destarte, 

rejeito a preliminar arguida. do mérito A questão controvertida cinge-se ao 

preenchimento das exigências legais para a concessão da indenização 

vindicada. Considerando a sentença como exercício indutivo, mister a 

fixação das premissas para posterior conclusão do silogismo. Assim, 

temos que faz jus à indenização por invalidez permanente decorrente de 

acidente de veículo quem preencher as exigências cumulativas para o 

recebimento deste tipo de benefício: I – comprovar o acidente automotor 

em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); II – comprovar o 

dano decorrente, consistente na invalidez permanente, isto é, a lesão de 

caráter permanente (art.3º, caput, c/c art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); 

III – o grau da invalidez para efeito de graduação: permanente em total ou 

parcial - esta última subdividida em parcial completa e incompleta, a ser 

verificada conforme a extensão das perdas anatômicas ou funcionais da 

pessoa vítima de acidente de trânsito. Fixadas as premissas, a análise do 

material probatório denota a pertinência do direito material. Com efeito, há 

nos autos Registro n° 362446 de Ficha de Pronto Atendimento Municipal, 

confeccionado em data contemporânea ao acidente noticiado na inicial. 

Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente comprovado mediante 

laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. Reinaldo Prestes Neto, 

informando estabelecer nexo causal entre a lesão apresentada e o 

acidente narrado, bem como a existência de incapacidade como média 

(50%) em membro superior esquerdo (70%), conforme tabela emitida pelo 

Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse sentido é o 

entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de 

Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA (DPVAT). 

ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. ACIDENTE DE TRÂNSITO 

CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. O fato de a vítima 

ter se acidentado durante o expediente de trabalho não descaracteriza o 

fato como acidente de trânsito, haja vista ter envolvido veículo automotor 

de via terrestre (trator). APELAÇÃO DESPROVIDA. (TJ-GO - Apelação 

(CPC): 03318892320178090119, Relator: CARLOS HIPOLITO ESCHER, 

Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

de 17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO DE DANOS 

PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE (DPVAT). 

ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA MANTIDA. - 

Nas ações de indenização de seguro DPVAT devem estar presentes os 

requisitos indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 6.194/74 - Em que 

pese a Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição sobre o acidente ter 

ocorrido no exercício do trabalho ou não, impondo apenas a simples prova 

do acidente e do dano decorrente, a referida legislação impõe que o 

veículo automotor seja causa determinante do dano - Acidentes 

automobilísticos envolvendo trator, veículo automotor terrestre são 

passíveis de indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de 

cobertura - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 
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ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido formulado por Marcos Vinicius Pereira Rodrigues em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 4.725,00 (quatro mil, setecentos 

e vinte e cinco reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar 

da data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir 

da citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO EXTINTO O PROCESSO 

COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil. Condeno 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. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004608-66.2019.8.11.0037
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JOUBERT JADER DA SILVA OAB - MT19598/O (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004608-66.2019.8.11.0037. 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: MIGUEL SCHELSKI 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 
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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), 06 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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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 

1000866-96.2020.8.11.0037 (PJe) Ação de Recuperação Judicial 

Requerentes: Antônio Carlos Ienerich e Outros (BR Comércio de Produtos 

Agrícolas Ltda.) Vistos etc. As empresas RED FUNDO DE INVESTIMENTO 

EM DIREITOS CREDITÓRIOS MULTISETORIAL LP e REDFACTOR 

FACTORING E FOMENTO COMERCIAL LTDA., por meio de petição 

fundamentada instruída com documentos, postulam pela intervenção 

judicial para resolução de questão relativa à inobservância, pela 

recuperanda, da cessão de recebíveis formalizada com as postulantes 

(Num. 31339476). Segundo a narrativa, com o intuito de negociar 

recebíveis de sua titularidade com o Grupo Red, a recuperanda BR 

Agrícola celebrou os Contratos de Cessão pelos quais foram ajustadas as 

condições gerais das operações de cessão definitiva de direitos 

creditórios que seriam realizadas entre as partes. Assim, por meio dos 

aludidos instrumentos, a recuperanda BR Agrícola ajustou as condições 

gerais da transferência, em caráter oneroso e definitivo, dos créditos 

cedidos, nos termos do artigo 286 do Código Civil. Pontuam que o Grupo 

Red adquiriu direitos creditórios da recuperanda BR Agrícola, pagando por 

eles à vista preço certo, em cada uma das operações realizadas, bem 

como ser irrelevante o fato de que os créditos cedidos tinham 

vencimentos posteriores à data de distribuição da recuperação judicial. 

Prosseguem afirmando que foram surpreendidas quando tomaram 

conhecimento da grave notícia de que a recuperanda BR Agrícola entrou 

em contato com os sacados/devedores dos direitos creditórios que já não 

mais são de sua titularidade, e solicitou que os pagamentos dos direitos 

creditórios sejam realizados para si, pretendendo, verdadeiramente, 

receber duas vezes pelos créditos que já vendera: uma, por meio dos 

pagamentos realizados pelo Grupo Red no ato das cessões de créditos 

celebradas e outra por meio da devolução dos pagamentos recebidos 

pelos cessionários diretamente dos devedores dos créditos. Concluem 

apontando a necessidade de que a recuperanda BR Agrícola seja 

compelida a cumprir as cessões de direitos creditórios celebradas, 

devendo ser proibida de realizar qualquer ato de cobrança dos direitos 

creditórios de titularidade do Grupo Red e repassar os valores 

indevidamente recebidos. Por fim, postulam pela imposição de obrigação 

de fazer à recuperanda, especificamente a abstenção de cobrar e/ou 

receber os pagamentos dos direitos creditórios cedidos ao Grupo Red, 

bem como a devolução dos valores indevidamente recebidos referentes 

aos direitos creditórios cedidos ao Grupo Red e o imediato afastamento 

dos sócios da recuperanda BR Agrícola, com a designação de um 

Interventor Judicial para fazer a gestão financeira da empresa, com o 

objetivo de resguardar a efetividade das apurações, isto é, evitar que os 

administradores da empresa criem obstáculos ou até mesmo falsifiquem 

documentos. É a síntese. Em observância ao princípio do contraditório 

substancial (ciência e participação), ouça-se a empresa recuperanda 

sobre o inteiro teor da petição inclusa (Num. 31339476) e documentos que 

a acompanham, em 5 (cinco) dias. Expirado o prazo, vista ao 

Administrador Judicial para manifestação. Em seguida, imediata conclusão. 

O processo eletrônico já conta com mais de 22.000 páginas. Assim, com o 

intuito de facilitar a baixa sistêmica (download) e a consulta processual, 

imprimindo celeridade ao feito, determino a formação de incidente 

específico para a juntada de instrumentos de mandato e atos constitutivos 

dos credores, com exclusão dos autos principais. Cumpra-se com 

urgência. Primavera do Leste (MT), 28 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-287 IMPUGNAÇÃO DE CRÉDITO

Processo Número: 1004583-53.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME (IMPUGNANTE)

ELOI BRUNETTA (IMPUGNANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUBEM MAURO VANDONI DE MOURA OAB - MT12627/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAIMBE-MAQUINAS LTDA (IMPUGNADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004583-53.2019.8.11.0037 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 
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ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: ITAIMBE-MAQUINAS 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), 06 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Processo Número: 1004580-98.2019.8.11.0037
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004580-98.2019.8.11.0037 

IMPUGNANTE: AGROPECUARIA ITAQUERE DO ARAGUAIA LTDA - ME, 

ELOI BRUNETTA IMPUGNADO: TERRA PREMIUM COMERCIO DE MAQUINAS 

AGRICOLAS 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, 
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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), 06 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006222-77.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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Parte(s) Polo Passivo:

BERNARDO BATTISTON (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ENIO ZANATTA OAB - MT0013318A (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 

1006222-77.2017.8.11.0037 (PJe) Ação Ordinária de Locupletamento Ilícito 

Requerente: Gravataí Madeiras Ltda. Requerido: Bernardo Battiston Vistos 

etc. Trata-se de ação ordinária de locupletamento ilícito proposta por 

Gravataí Madeiras Ltda. em face de Bernardo Battiston, ambos 

regularmente qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão material 

fundamenta-se, basicamente, na inadimplência do demandado pelos 

serviços de madeireira prestados pela empresa autora, cujo débito é 

representado pelas cártulas de cheques nº 3775 no valor de R$ 3.500,00, 

nº 3776 no valor de R$ 3.500,00, nº 3777 no valor de R$ 3.500,00, nº 

3778 no valor de R$ 3.500,00, nº 3811 no valor de R$ 3.571,00, nº 3812 

no valor de R$ 3.400,00, nº 3813 no valor de R$ 3.400,00, nº 3814 no 

valor de R$ 3.400,00, nº 3815 no valor de R$ 3.400,00, nº 3816 no valor 

de R$ 3.400,00, nº 3817 no valor de R$ 3.400,00, nº 3818 no valor de R$ 

3.400,00, nº 3819 no valor de R$ 2.630,00, nº 3820 no valor de R$ 

2.630,00, nº 3873 no valor de R$ 3.300,00, nº 3874 no valor de R$ 

3.300,00, nº 3875 no valor de R$ 3.300,00, nº 3876 no valor de R$ 

3.300,00, nº 3877 no valor de R$ 3.300,00, nº 3934 no valor de R$ 

6.500,00, nº 3935 no valor de R$ 6.500,00, nº 3936 no valor de R$ 

6.500,00, nº 3937 no valor de R$ 6.500,00, nº 3944 no valor de R$ 

6.780,00, nº 3945 no valor de R$ 6.780,00 e nº 3946 no valor de R$ 

6.774,60, totalizando o valor de R$ 107.965,60, colacionando notas fiscais 

de prestação de serviços para o requerido. Petição inicial recebida 

(Num.11282275). Audiência de conciliação infrutífera (Num.12667671). 

Formada a angularidade da relação jurídica processual, a parte 

demandada refutou as alegações inaugurais, asseverando que o negócio 

jurídico de prestação dos serviços foi ajustado verbalmente, com emissão 

das cártulas apenas para subsidiar o negócio, ocorrendo pagamento, 

entretanto, mediante depósito bancário e desconto de algumas cártulas, 

ocorrendo a rescisão da avença por queda na qualidade do produto, 

motivo pelo qual ajustaram a devolução das cártulas, sendo absolutamente 

improcedente o pedido (Num.13264266). A parte autora impugnou a 

contestação, ratificando os termos inaugurais, aduzindo que embora 

tenham rescindido o negócio, os débitos representados pelas cártulas 

subsistem, motivo pelo qual devem ser liquidados (Num.14580080). 

Intimadas as partes para especificação de provas, a parte autora 

manifestou o desinteresse na produção de prova oral (Num.28861563), 

permanecendo o requerido inerte. Formalizados os autos, vieram 

conclusos para sentença. É o relatório. Fundamento. Decido. A análise do 

mérito não demanda dilação probatória. Assim, atenta aos princípios da 

economia e celeridade processual, julgo antecipadamente o pedido, nos 

moldes do artigo 355, I, do Código de Processo Civil. A questão 

controvertida cinge-se à subsistência do débito representado pelas 

cártulas de cheques constantes da inicial frente ao negócio jurídico 

entabulado entre as partes, já que a existência da avença, bem como a 

prestação dos serviços de madeireira são fatos incontroversos. Em 

arguição inaugural, a parte autora assevera a existência do débito, bem 

como a inadimplência, apresentando as cártulas que materializaram a 

negociação, bem como as notas fiscais de prestação de serviços, que 

embora não representem na integralidade os serviços prestados, denotam 

a verossimilhança da alegação (Num.11209945). Por outro lado, a parte 

demandada refuta a existência do débito, aduzindo a rescisão verbal do 

negócio e alteração, também verbal, dos termos representados pelas 

cártulas, asseverando a improcedência do pedido. Ocorre que a parte 

autora apresentou prova constitutiva de seu direito, deixando a parte 

demandada, por outro lado, de provar a existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor (CPC, 373, II). De fato, embora 

o demandado sustente a alteração na relação negocial, não comprovou o 

reajuste ou a regular rescisão da relação obrigacional. Portanto, 

comprovada a existência do negócio jurídico, bem como a inadimplência, a 

procedência do pedido é conclusão inarredável. Dispositivo Isso posto, 

julgo procedente o pedido formulado pela parte autora e condeno o 

demandado ao pagamento do valor total R$ 107.965,60 (cento e sete mil, 

novecentos e sessenta e cinco reais e sessenta centavos), acrescidos 

de juros legais (CC, art.406) e correção monetária pelo INPC a partir da 

data da primeira apresentação dos títulos para pagamento (AgRg no 

AREsp 676.533/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 01/12/2015, DJe 11/12/2015) e, não havendo 

apresentação, a partir da data da citação. Julgo extinto o processo com 

resolução do mérito, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo 

Civil. Condeno a parte demandada ao pagamento das custas processuais 

e honorários advocatícios. Fixo a verba honorária em 10% sobre o valor 

da condenação, nos moldes do artigo 85 do Código de Processo Civil, em 

especial pelo julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional. Transitada em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e 

anotações pertinentes. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 20 de abril de 

2020. Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001161-07.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA FERREIRA TIBURTINO OAB - MT23683-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE CRISTINA DA SILVA (REQUERIDO)

 

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 

1001161-07.2018.8.11.0037 (PJe) Vistos etc. Defiro o requerimento de 

suspensão processual, na forma postulada. Baixe-se eventual medida 

judicial restritiva. Arquive-se provisoriamente, com baixa no relatório 

estatístico. Expirado o prazo para cumprimento do acordo, intime-se a 

parte autora para prestar informações sobre o adimplemento, em 15 

(quinze) dias, com subsequente conclusão. Intime-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste (MT), 16 de abril de 2020. Patrícia Cristiane Moreira 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000520-48.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO DE SIQUEIRA BATISTA MACEDO OAB - MT17528-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. A. C. D. S. (REQUERIDO)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

certidão do oficial de justiça juntada no Id 29584823, requerendo o que de 

oportuno.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1007558-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CERVEJARIA PETROPOLIS DO CENTRO OESTE LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ PEREIRA DE AZEVEDO SANT ANA OAB - MT22669-O 

(ADVOGADO(A))

OTTO MEDEIROS DE AZEVEDO JUNIOR OAB - MT7683-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUPERMERCADO CANAA EIRELI (REU)

 

Intimo a parte requerente para se manifestar no prazo legal sobre a 

correspondência que retornou, contando Id 30486022, requerendo o que 

de oportuno.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003914-34.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRE-MOLDADOS PRIMAVERA LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRIMUS INCORPORACAO E CONSTRUCAO LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO RONDON BORGES OAB - MT16606-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE INTIMAÇÃO Intimo a parte autora para especificar 

as provas que pretende produzir, justificando-as objetivamente, em 5 

(cinco) dias.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000620-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINOR MACCARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA NARA VISSOTTO MACCARINI OAB - MT13614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBENS INCORPORADORA IMOBILIARIA 348 - SPE LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOSE WALTER FERREIRA JUNIOR OAB - MT18002-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 

1000620-37.2019.8.11.0037 Ação de Restituição de Valores Requerente: 

Claudinor Maccarini Requerido: Rodobens Incorporadora Imobiliária Ltda. 

Vistos etc. Trata-se de ação de restituição de valores pagos a título de 

multa na rescisão contratual de compra e venda de imóvel na planta 

proposta por Claudinor Maccarini em face de Rodobens Incorporadora 

Imobiliária Ltda., ambos qualificados nos autos em epígrafe. A pretensão 

material fundamenta-se no contrato de compromisso de compra e venda 

de imóvel residencial – apartamento, unidade 45, bloco E, Edifício Golden 

Green Residence, localizado na Rua Atenas, esquina com a Estocolmo, 

Bairro Senhor dos Passos, na cidade de Cuiabá-MT, firmado em 31 de 

janeiro de 2017. Segundo narrativa exordial, o autor, em face de 

dificuldades financeiras, para não cair em inadimplência, viu-se obrigado a 

rescindir o contrato. Prossegue afirmando que o Distrato foi assinado em 

17 de agosto de 2017 e, em março de 2018, a requerida restituiu o valor 

de R$200,00 (duzentos reais), limitando-se a dizer que os demais valores 

foram retidos para pagamento de corretagem e publicidade do 

empreendimento. A causa de pedir é a restituição irrisória de valores. Os 

pedidos de mérito consubstanciam-se: i) declarar nula a cláusula 6.5 e 

fixar novo valor a título de multa e rescisão contratual, bem como a 

restituição em dobro dos valores cobrados indevidamente. A petição inicial 

foi instruída com documentos e fotocópia do contrato. Despacho inicial 

(Num. 22198006). A tentativa de conciliação restou infrutífera (Num. 

24792930). Formada a angularidade da relação jurídica processual, a 

parte requerida contestou a ação arguindo, em preliminar, carência de 

ação por falta de interesse processual em face do distrato do respectivo 

pacto, bem como ilegitimidade passiva em relação a taxa de condomínio e 

à comissão de corretagem. No mérito, sustentou a obrigatoriedade do 

pagamento da comissão de corretagem e a validade do distrato, com 

dedução de 25% do valor das parcelas pagas e mais custos 

administrativos, além da comissão de corretagem (Num. 25651086). A 

contestação foi instruída com documentos. Impugnação à contestação 

(Num. 26123894). 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. A questão controvertida cinge-se à validade da cláusula 6.5 do 

Instrumento Particular de Compromisso de Compra e Venda de Fração 

Ideal que Corresponderá Unidade Autônoma Futura. Transcrevo: “No caso 

de rescisão motivada por inadimplência, ou por solicitação do 

COMPRADOR, ainda que adimplente, será apurada a quantia paga pelo 

COMPRADOR, devidamente atualizada pelo índice previsto neste contrato, 

e dela será descontado o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), 

referentes aos custos administrativos, além de despesas com a venda, 

comprovadamente suportadas pela VENDEDORA, bem como perdas e 

danos decorrentes da rescisão motivada exclusivamente pelo 

COMPRADOR (não se consideram nos descontos eventuais encargos 

decorrentes da inadimplência).” Para resolução contratual, as partes 

celebraram distrato, por meio de instrumento particular, no qual ficou 

pactuado a restituição do valor de R$200,00 (duzentos reais), com 

apontamento do valor total pago pelo autor, qual seja R$26.200,90 (vinte e 

seis mil duzentos reais e noventa centavos). O valor restituído é, 

nominalmente, irrisório. Resta saber, todavia, se correto. Segundo 

contestação, do valor total das parcelas pagas (R$26.200,90) teria sido 

deduzido o percentual de 25% (vinte e cinco por cento), equivalente a 

R$6.550,22, bem como despesas com a venda, comprovadamente 

suportadas pela VENDEDORA, no caso concreto, comissão de 

corretagem, no valor de R$20.394,50 (vinte mil trezentos e noventa e 

quatro reais e cinquenta centavos), conforme quadro XI do instrumento 

contratual. Há que se perquirir, portanto, a licitude da operação de 

dedução do percentual de 25% e da comissão de corretagem. Segundo o 

ministro Luis Felipe Salomão, “A cláusula penal constitui pacto secundário 

acessório – uma condição –, por meio do qual as partes determinam 

previamente uma multa (usualmente em pecúnia), consubstanciando 

indenização para o caso de inadimplemento absoluto ou de cláusula 

especial, hipótese em que se denomina cláusula penal compensatória.” 
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Sendo, portanto, “a cláusula penal um pacto acessório pelo qual as partes 

determinam uma sanção de natureza civil para garantir o cumprimento da 

obrigação principal, além de estipular perdas e danos em caso de 

inadimplemento parcial ou total de um dever assumido (REsp 1.186.789), 

não há abusividade na cobrança, especialmente quando cumprido o dever 

de informar, com clareza e transparência, no instrumento contratual”. Tal 

entendimento, aliás, está expressamente previsto na Lei de Distrato, que 

incluiu o artigo 67-A na Lei nº 4.591/64. Transcrevo: Art. 67-A. Em caso 

de desfazimento do contrato celebrado exclusivamente com o 

incorporador, mediante distrato ou resolução por inadimplemento absoluto 

de obrigação do adquirente, este fará jus à restituição das quantias que 

houver pago diretamente ao incorporador, atualizadas com base no índice 

contratualmente estabelecido para a correção monetária das parcelas do 

preço do imóvel, delas deduzidas, cumulativamente: (Incluído pela Lei nº 

13.786, de 2018) I - a integralidade da comissão de corretagem; (Incluído 

pela Lei nº 13.786, de 2018) II - a pena convencional, que não poderá 

exceder a 25% (vinte e cinco por cento) da quantia paga. Interessante 

notar que a nova lei prevê, ainda, a dedução da integralidade da comissão 

de corretagem. Embora a Lei nº 13.786/2018 não se aplique a contratos 

anteriores à sua vigência, a tendência legislativa reproduz, na prática, a 

praxe negocial. Inobstante a inaplicabilidade da lei nova, fato é que no 

instrumento contratual firmado entre as partes há pacto de ressarcimento 

de despesas com a venda, comprovadamente suportadas pela 

vendedora. Nesse passo, a comissão de corretagem constitui, 

indubitavelmente, despesa com a venda, comprovadamente suportada 

pela vendedora (parte requerida), motivo pelo qual é devida sua dedução. 

De fato, havendo a venda se concretizado, com efetivo desembolso da 

comissão de corretagem pela empresa requerida (vendedora), em caso de 

distrato é lícita a dedução como forma de reembolso, já que a resolução 

contratual se deu por iniciativa do comprador. Por fim, parafraseando o 

ministro Luis Felipe Salomão, “em nome da segurança jurídica”, as partes 

da relação contratual não podem ignorar a cláusula penal convencionada, 

prefixando os danos regulares do cumprimento imperfeito da obrigação. 

Dispositivo Isso posto, julgo improcedentes os pedidos formulados por 

Claudinor Maccarini em face de Rodobens Incorporadora Imobiliária Ltda. 

Por consequência, julgo extinto o processo com resolução de mérito, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Condeno a parte 

autora ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios. 

Fixo a verba honorária em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, 

em face do julgamento antecipado do mérito, fato que abreviou o labor 

profissional, 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), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-60 HABILITAÇÃO

Processo Número: 1002275-44.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVANIR JUNIOR RODOVALHO VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE SEN T E N Ç A  P r o c e s s o  n º 

1002275-44.2019.8.11.0037 Ação de Obrigação de Fazer Requerente: 

Davanir Junior Rodovalho Vieira Requerido: Porto Seguro Cia de Seguros 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Obrigação de Fazer proposta por Davanir 

Junior Rodovalho Vieira em face Porto Seguro CIA de Seguros, ambos 

qualificados nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, a 

parte requerente, devidamente intimada, para manifestar-se quanto a 

ausência de interesse processual em face do atual procedimento de 

protocolo de requerimento administrativo (Num. 25902392), manteve-se 

inerte, conforme certidão inclusa (Num. 31017838). Formalizados os 

autos, vieram para deliberação. É o relatório. Fundamento. Decido. Isso 

posto, não formalizado o pedido administrativo, declaro a carência de ação 

ante a ausência de interesse processual, e julgo extinto por sentença sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo 

Civil. Sem custas, ante a ausência de recebimento da inicial. Transitada em 

julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. 

P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia Cristiane 

Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005808-45.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DAVID DA SILVA FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZ HENRIQUE VIEIRA OAB - MT26417-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_______________ INTIMAÇÃO intimo 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005344-21.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NEUCILENE DOS SANTOS TEODORA 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))

 

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 

1005344-21.2018.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Neucilene dos 

Santos Teodora Souza Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA. 

Vistos etc. Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) 

c/c Indenização por Danos Morais proposta por Neucilene dos Santos 

Teodora Souza em face Porto Seguro CIA de Seguros, ambos qualificados 

nos autos em epígrafe. No decorrer do trâmite processual, a parte 

requerente, devidamente intimada, para apresentar o requerimento 

administrativo, sob pena de extinção (Num. 26122514), manteve-se inerte. 

Formalizados os autos, vieram para deliberação. É o relatório. 

Fundamento. Decido. Não comprovado o regular protocolo do requerimento 

administrativo, declaro a carência de ação por ausência de comprovação 

de interesse processual e julgo extinto o processo por sentença sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VI, 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), 26 de abril de 2020. 

Patrícia Cristiane Moreira Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001836-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS CESAR VIEIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO CESAR ZANDONADI OAB - MT5736-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 

1001836-33.2019.8.11.0037 Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) c/c Indenização por Danos Morais Requerente: Carlos Cesar 

Vieira de Souza Requerida: Porto Seguro CIA. de Seguro e CIA. Vistos etc. 

Trata-se de Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório (DPVAT) c/c 

Indenização por Danos Morais, proposta por Carlos Cesar Vieira de Souza 
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em face de Porto Seguro CIA. de Seguros e CIA., 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 15 de fevereiro de 2019, quando trafegava com uma motocicleta 

pela Rua Presidente Kennedy. Afirma, outrossim, que em razão da 

gravidade do acidente e das lesões sofridas, foi acometido por invalidez 

permanente. A petição inicial foi instruída com documentos. Formada a 

angularidade da relação jurídica processual, o requerido contestou a ação, 

arguindo, em preliminar, a necessidade de alteração do polo passivo para 

a Seguradora Líder, bem como a ausência da realização de pedido 

administrativo de forma regular. No mérito, aponta a inadimplência do 

proprietário, bem como aponta a ausência de nexo causal entre a invalidez 

e o acidente noticiado (Num. 24282649). Perícia médica inclusa (Num. 

26584306). As partes manifestaram quanto ao laudo pericial (Num. 

30244457 e Num. 30895034). A parte autora impugnou à contestação e 

postulou pela condenação da parte requerida em litigância de má-fé (Num. 

30895017). Formalizados os autos, vieram conclusos para sentença. das 

preliminares Do requerimento administrativo A parte autora comprovou nos 

autos o regular requerimento administrativo, cujo protocolo está datado de 

25/09/2019 (Num. 25827605), sendo desnecessária a conclusão do 

respectivo indeferimento. Diante disso, insta consignar que a contestação 

ofertada denota, indubitavelmente, uma pretensão resistida. Portanto, 

acolher a preliminar, extinguindo o processo sem julgamento de mérito, 

implica em retardar a análise da lide que, evidentemente, retornará ao 

Poder Judiciário. Destarte, rejeito a preliminar arguida. da alteração do polo 

passivo da ação Não há que se falar em alteração do polo passivo pela 

Seguradora Líder, tendo em vista a viabilidade jurídica do acionamento 

judicial de qualquer das seguradoras regularmente estabelecidas no país, 

sem vinculação específica a determinada seguradora, consoante 

jurisprudência pacífica. Destarte, rejeito a preliminar arguida. do mérito A 

questão controvertida cinge-se ao preenchimento das exigências legais 

para a concessão da indenização vindicada. Considerando a sentença 

como exercício indutivo, mister a fixação das premissas para posterior 

conclusão do silogismo. Assim, temos que faz jus à indenização por 

invalidez permanente decorrente de acidente de veículo quem preencher 

as exigências cumulativas para o recebimento deste tipo de benefício: I – 

comprovar o acidente automotor em via terrestre (art.5º, caput, da Lei nº 

6.194/1974); II – comprovar o dano decorrente, consistente na invalidez 

permanente, isto é, a lesão de caráter permanente (art.3º, caput, c/c 

art.5º, caput, da Lei nº 6.194/1974); III – o grau da invalidez para efeito de 

graduação: permanente em total ou parcial - esta última subdividida em 

parcial completa e incompleta, a ser verificada conforme a extensão das 

perdas anatômicas ou funcionais da pessoa vítima de acidente de trânsito. 

Fixadas as premissas, a análise do material probatório denota a 

pertinência do direito material. Com efeito, há nos autos Relatório de 

Ocorrência do SAMU nº 5655, confeccionado em data contemporânea ao 

acidente noticiado na inicial. Outrossim, o dano decorrente foi efetivamente 

comprovado mediante laudo pericial subscrito pelo perito judicial, Dr. 

Reinaldo Prestes Neto, informando estabelecer nexo causal entre a lesão 

apresentada e o acidente narrado, bem como a existência de 

incapacidade como média (50%) em lesão neurológica (100%), conforme 

tabela emitida pelo Conselho Nacional de Seguros Privados – CNSP. Nesse 

sentido é o entendimento jurisprudencial do Egrégio Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA 

(DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO COM TRATOR. ACIDENTE DE 

TRÂNSITO CONFIGURADO. INDENIZAÇÃO SECURITÁRIA DEVIDA. O fato 

de a vítima ter se acidentado durante o expediente de trabalho não 

descaracteriza o fato como acidente de trânsito, haja vista ter envolvido 

veículo automotor de via terrestre (trator). APELAÇÃO DESPROVIDA. 

(TJ-GO - Apelação (CPC): 03318892320178090119, Relator: CARLOS 

HIPOLITO ESCHER, Data de Julgamento: 17/06/2019, 4ª Câmara Cível, Data 

de Publicação: DJ de 17/06/2019) EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. SEGURO 

DE DANOS PESSOAIS CAUSADOS POR VEÍCULOS DE VIA TERRESTRE 

(DPVAT). ACIDENTE DE TRABALHO. INDENIZAÇÃO DEVIDA. SENTENÇA 

MANTIDA. - Nas ações de indenização de seguro DPVAT devem estar 

presentes os requisitos indispensáveis dispostos no art. 5º da Lei nº. 

6.194/74 - Em que pese a Lei nº. 6.194/74 não fazer qualquer restrição 

sobre o acidente ter ocorrido no exercício do trabalho ou não, impondo 

apenas a simples prova do acidente e do dano decorrente, a referida 

legislação impõe que o veículo automotor seja causa determinante do dano 

- Acidentes automobilísticos envolvendo trator, veículo automotor terrestre 

são passíveis de indenização pelo seguro DPVAT, inexistindo exclusão de 

cobertura - Na ação de cobrança de indenização do seguro DPVAT o 

termo inicial da correção monetária é a data do evento danoso. (TJ-MG - 

AC: 10431150046115001 MG, Relator: Luiz Artur Hilário, Data de 

Julgamento: 12/02/2019, Data de Publicação: 26/02/2019) “APELAÇÃO – 

DPVAT – NEXO CAUSAL ENTRE O ACIDENTE E O DANO – 

COMPROVAÇÃO – INVALIDEZ PERMANENTE ATESTADA EM LAUDO 

PERICIAL – RECURSO DESPROVIDO. Evidenciando-se a ocorrência do 

acidente, o nexo causal entre este e o dano, bem como a incapacidade 

permanente do apelado por decorrência do sinistro, demonstrado o direito 

ao percebimento do seguro DPVAT. NILZA MARIA PÔSSAS DE 

CARVALHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

05/02/2019, Publicado no DJE 08/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO 

GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA 1007016-52.2018.8.11.0041APELANTE: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS APELADO: 

LUCENIRA JOSE DOS SANTOS DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHOAPELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE COBRANÇA - DPVAT - INDENIZAÇÃO 

FIXADA DE ACORDO COM A INVALIDEZ PERMANENTE DO SEGURADO - 

SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO CONFIGURADA - HONORÁRIOS – 

PAGAMENTO INTEGRAL DEVIDO PELA SEGURADORA - VALOR MANTIDO 

- HONORÁRIOS RECURSAIS – CABIMENTO - APLICAÇÃO DO ART. 85, 

§11 DO CPC - RECURSO NÃO PROVIDO. Ainda que o valor arbitrado para 

o seguro obrigatório por invalidez permanente seja inferior ao pretendido 

na inicial, a seguradora deve arcar integralmente com as custas 

processuais e os honorários advocatícios em virtude do princípio da 

causalidade. A quantia definida na sentença para a verba honorária de 

forma razoável e proporcional não comporta alteração. Nos termos do art. 

85, §11, do CPC/2015, ao julgar o Recurso, o Tribunal deverá majorar os 

honorários anteriormente fixados, levando em conta o trabalho adicional 

realizado nessa fase. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 30/01/2019, Publicado no DJE 

01/02/2019)” “PODER JUDICIÁRIO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA 1014107-96.2018.8.11.0041APELANTE: HELDER NUNES 

SIQUEIRA APELADO: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS 

DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO EMENTAAPELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO DPVAT - TERMO INICIAL DOS JUROS DE 

MORA – MATÉRIA JÁ CONSOLIDADA PELA SISTEMÁTICA DOS 

REPETITIVOS E EM SÚMULAS – INCIDÊNCIA A PARTIR DA CITAÇÃO – 

SENTENÇA MANTIDA NESSE PONTO - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

VALOR INADEQUADO - MAJORAÇÃO DEVIDA – RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO .Nas indenizações do seguro DPVAT, a 

correção monetária incide desde a data do evento danoso (REsp repetitivo 

nº. 1.483.620/SC e Súmula nº. 580 do STJ), e os juros de mora são 

devidos a partir da citação (REsp Repetitivo nº. 1.098.365/PR e Súmula nº. 

426 do STJ). Se o valor fixado na sentença para os honorários 

advocatícios mostrar-se irrisório, deve ser majorado de modo a remunerar 

de forma digna o desempenho do profissional. RUBENS DE OLIVEIRA 

SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

30/01/2019, Publicado no DJE 01/02/2019)” “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA - SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT E DAMS 

– CONDENAÇÃO ÍNFIMA – HONORÁRIOS ARBITRADOS EM 10% SOBRE O 

VALOR DA CONDENAÇÃO – MAJORAÇÃO - NECESSIDADE – 

PRECEDENTES - RECURSO PROVIDO. Os honorários advocatícios devem 

ser elevados quando fixados em valor irrisório. SERLY MARCONDES 

ALVES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019)” Logo, o requerente comprovou a sequela 

de caráter permanente decorrente de acidente de veículo automotor. 

Portanto, reputo satisfeitos os requisitos legais para a concessão da 

indenização, mediante prova documental, em observância ao disposto na 

Lei nº 6.194/74. Destarte, o valor da indenização deve ser arbitrado com 

observância da redução da capacidade funcional do membro, conforme 

perícia médica inclusa. Por outro lado, com relação ao dano moral, a 

caracterização pressupõe abalo acentuado no patrimônio imaterial do 

indivíduo, com violação significativa aos direitos da personalidade, sob 

pena de conversão de simples situações incômodas em atos ilícitos 

passíveis de reparação pecuniária, com a instalação efetiva da indústria 

do dano moral. Como dito, a caracterização da mácula moral deve ser 

apreciada com parcimônia, com o reconhecimento do dano em casos que 

demonstrem inegável eficácia lesiva. Em verdade, o dano moral demanda a 

gravidade da violação ao patrimônio imaterial. O caso dos autos não 

reflete qualquer dano relevante advindo da conduta, em especial porque 

não demonstrado o dano acentuado capaz de ensejar reparação dessa 

natureza. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 
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pedido formulado por Carlos Cesar Vieira de Souza em face de Porto 

Seguro CIA. de Seguros, na Ação de Cobrança de Seguro Obrigatório 

(DPVAT) e condeno a respectiva seguradora ao pagamento de 

indenização por invalidez no valor de R$ 6.750,00 (seis mil, setecentos e 

cinquenta reais), acrescidos de correção monetária (INPC) a contar da 

data do evento danoso e juros moratórios legais (CC, art.406) a partir da 

citação, conforme Súmula 426 do STJ. JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

dano moral JULGO EXTINTO O PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar em litigância de má-fé, haja vista não restar comprovada a 

intenção emulativa. Em face da sucumbência recíproca, condeno ambas 

as partes ao pagamento das custas processuais e honorários 

advocatícios, de forma equânime. Fixo a verba honorária em 15% (dez por 

cento) sobre o valor da condenação, nos moldes do artigo 85, §2º, do 

Código de Processo Civil. Vencido parcialmente o beneficiário, as 

obrigações decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição 

suspensiva de exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos 5 

(cinco) anos subsequentes ao trânsito em julgado da decisão que as 

certificou, o credor demonstrar que deixou de existir a situação de 

insuficiência de recursos que justificou a concessão de gratuidade, 

extinguindo-se, passado esse prazo, tais obrigações do beneficiário, nos 

moldes do artigo 98, §3º, do Código de Processo Civil. Transitada em 

julgado e inexistindo pleito executório, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações pertinentes. Todavia, havendo requerimento expresso 

do credor, antes do decurso do prazo de remessa dos autos ao arquivo, 

intime-se o executado para pagar o débito, no prazo de 15 (quinze) dias, 

acrescido de custas, se houver, advertindo-lhe que, não ocorrendo 

pagamento voluntário no prazo legal, o débito será acrescido de multa de 

dez por cento e, também, de honorários de dez por cento (CPC, art.523, 

§1º), bem como que, transcorrido o prazo para pagamento voluntário, 

inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para oferecimento de impugnação, 

independentemente de penhora ou nova intimação (CPC, art.525). 

Havendo o pagamento voluntário, antes de iniciada a execução, 

expeça-se alvará em favor do credor ou causídico constituído, com 

poderes especiais para o ato, com subsequente baixa e arquivamento dos 

autos. P.R.I.C. Primavera do Leste (MT), 26 de abril de 2020. Patrícia 

Cristiane Moreira Juíza de Direito

3ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002514-82.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

MARCIO HENRIQUE PEREIRA CARDOSO OAB - MT7659-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1002514-82.2018.8.11.0037 

BERNARDETE MAZZONETTO HUGUE PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGURO E CIA Vistos. Proceda-se a secretaria aos atos necessários 

para a liberação dos valores bloqueados em favor da parte requerente, 

atentando-se para as novas determinações contidas na Resolução nº 

15/2012 do Tribunal Pleno, que dispõe sobre a nova metodologia adotada 

pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso para gerenciar os depósitos 

judiciais. Após certificado o trânsito em julgado, arquivem-se os autos, 

com as anotações de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000091-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JAYME BENEVIDES CORREIA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000091-18.2019.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO JAYME BENEVIDES CORREIA Vistos. Defiro o pedido retro e, 

em consonância com o disposto no artigo 921, III, §1º, do Código de 

Processo Civil, DETERMINO a suspensão da execução pelo prazo de 1 

(um) ano, durante o qual se suspenderá a prescrição. Decorrido o referido 

prazo sem que seja localizado o executado ou que sejam encontrados 

bens penhoráveis, determino, desde já o arquivamento dos autos, 

independente de nova intimação, oportunidade em que começará a correr 

o prazo de prescrição intercorrente. Após, intimem-se as partes para se 

manifestarem sobre a prescrição intercorrente de que trata o §4º do 

referido artigo, no prazo de 15 (quinze) dias. Consigno que os autos 

poderão ser desarquivados para prosseguimento da execução se a 

qualquer tempo forem encontrados bens penhoráveis. Observadas às 

formalidades legais proceda-se com as baixas necessárias no relatório 

estatístico da corregedoria, levando o feito ao arquivo provisório até o 

prazo final da suspensão. Intimem-se. Cumpra, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000579-75.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO VETTORELLO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO HEPP RODRIGUES OAB - MT0019758A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NORBERTO MANICA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

MARCIA FREITA BATISTA (LITISCONSORTES)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000579-75.2016.8.11.0037. 

EXEQUENTE: NELSO VETTORELLO EXECUTADO: NORBERTO MANICA 

Vistos. Trata-se de CUMPRIMENTO DE SENTENÇA proposto por NELSON 

VETTORELLI em face de NORBERTO MANICA, objetivando o cumprimento 

da sentença que constituiu o título apresentado em sede de ação 

monitória. Intimado para proceder o pagamento voluntário do débito (ID nº 

21417723), o requerido quedou-se inerte. No ID nº 22732204/ 22961488, 

deferiu-se o pedido de penhora de ativos nas contas bancários do 

executado, a qual restou parcialmente frutífera. Intimado do bloqueio, a 

parte requerida não se manifestou, conforme certidão (ID nº 24445779). 

No ID nº 24770363, a parte exequente aduziu fraude à execução, tendo 

em vista que a parte executada teria alienado bem imóvel à Sra. MÁRCIA 

FREITA BATISTA, convivente do executado, alegando, ainda, a ineficácia 

do instrumento de contrato particular de união estável entabulado entre o 

executado e sua convivente, e requerendo, em sede de tutela de 

urgência, o bloqueio de bens e valores no nome da adquirente. No ID nº 

25731477, decisão indeferindo a tutela pretendida e determinando a 

intimação do terceiro adquirente. No ID nº 25743685/26352931, a parte 

executada e a adquirente se manifestaram quanto a alegação de fraude à 

execução. No ID nº 27091306, a parte exequente impugnou os 

argumentos levantados pelo executado e pela terceira adquirente. É o 

relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico que o terceiro 

adquirente do imóvel apresentou sua objeção à alegação de fraude à 

execução nos próprios autos. Contudo, conforme disposição expressa do 

artigo 792, §4º, do Código de Processo Civil, o terceiro adquirente, 

querendo, deverá se manifestar por meio de embargos de terceiro, in 

verbis: “§ 4º Antes de declarar a fraude à execução, o juiz deverá intimar 

o terceiro adquirente, que, se quiser, poderá opor embargos de terceiro, 

no prazo de 15 (quinze) dias.” Outrossim, verifico que, após manifestação 

da parte exequente, pontuando a utilização da via inadequada, a Sra. 

MÁRCIA FREITA BATISTA manifestou desinteresse na interposição de 

embargos de terceiro, requerendo seu ingresso na lide como assistente 

do executado, nos termos do artigo 119 do Código de Processo Civil. 

Destarte, considerando que é admissível o ingresso do assistente em 
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qualquer tempo ou grau de jurisdição, defiro o pedido. Neste sentido: 

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE TERCEIRO. APELAÇÃO. VÍCIO 

APONTADO PELO RELATOR E NÃO SANADO. NÃO CONHECIMENTO. 

RECURSO DE ASSISTENTE LITISCONSORCIAL. INTERESSE JURÍDICO 

RECONHECIDO. PENHORA DE IMÓVEL. FRAUDE À EXECUÇÃO. 

OCORRÊNCIA. REGISTRO DE AÇÕES CONTRA O DEVEDOR NA 

MATRÍCULA DO IMÓVEL PENHORADO. SÚMULA Nº 375 DO STJ. 

AUSÊNCIA DE BOA-FÉ. INEFICÁCIA DA VENDA. 1.Não se conhece do 

recurso se, mesmo após a concessão de prazo para a correção do vício 

apontado pelo relator, conforme determina o artigo 932, parágrafo único, 

do Código de Processo Civil, o apelante deixa de se manifestar. 2. 

Admite-se o ingresso do assistente litisconsorcial em qualquer tempo e 

grau de jurisdição, recebendo o assistente o processo no estado em que 

se encontre, na forma do artigo 119, parágrafo único, do CPC. 3. 

Diferentemente da fraude contra credores, em que inexiste ação judicial 

formalizada pelo credor, a fraude à execução constitui instituto jurídico de 

natureza processual, de direito público, que ocorre após a propositura de 

uma demanda judicial pelo credor e constitui ato atentatório à dignidade da 

Justiça, podendo ser incidentalmente alegada e reconhecida no bojo de 

embargos de terceiro. 4.Ocorre fraude à execução quando a citação do 

devedor estiver inscrita no registro imobiliário do bem, independente de 

prova da má-fé, tendo em vista que a anotação registral confere ampla 

publicidade aos eventuais embaraços que recaem sobre o imóvel, não 

sendo admissível ao embargante invocar seu desconhecimento. 

5.Repele-se a tese de boa-fé do Embargante e do Assistente 

Litisconsorcial, sob a pecha de que estariam adquirindo imóvel livre de 

ônus e desembaraços judiciais, se as provas dos autos denunciam que ao 

tempo do negócio jurídico constavam inúmeras anotações em desfavor do 

vendedor e sobre o imóvel acerca de pendências judiciais executivas, nos 

termos da certidão positiva obtida junto ao cartório de Registro e de 

Distribuição do Rio de Janeiro/RJ, cidade de localização do imóvel. 

6.Negou-se conhecimento à apelação do Embargante. Apelo do Assistente 

Litisconsorcial não provido. Honorários arbitrados. (TJ-DF 

20170110026138 DF 0000940-97.2017.8.07.0001, Relator: FLAVIO 

ROSTIROLA, Data de Julgamento: 15/05/2019, 3ª TURMA CÍVEL, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 30/08/2019, destacamos) Proceda-se a 

inclusão da sra. MÁRCIA FREITA BATISTA no feito, na qualidade de 

assistente litisconsorcial da parte executada. Sem prejuízo, no que se 

refere a alegação de fraude à execução, dispõe o artigo 792 do Código de 

Processo Civil que: “Art. 792. A alienação ou a oneração de bem é 

considerada fraude à execução: I - quando sobre o bem pender ação 

fundada em direito real ou com pretensão reipersecutória, desde que a 

pendência do processo tenha sido averbada no respectivo registro 

público, se houver; II - quando tiver sido averbada, no registro do bem, a 

pendência do processo de execução, na forma do art. 828; III - quando 

tiver sido averbado, no registro do bem, hipoteca judiciária ou outro ato de 

constrição judicial originário do processo onde foi arguida a fraude; IV - 

quando, ao tempo da alienação ou da oneração, tramitava contra o 

devedor ação capaz de reduzi-lo à insolvência; V - nos demais casos 

expressos em lei.” No caso em apreço, aduz a parte exequente que a 

alienação do imóvel teria ocorrido de forma fraudulenta, tendo em vista 

que o executado e o terceiro adquirente possuíam, quando da venda do 

bem, conhecimento da existência da presente ação, bem como de outras 

duas execuções em tramite nesta comarca, que no total somam o débito 

de R$636.708,51 (seiscentos e trinta e seis mil setecentos e oito reais e 

cinquenta e um centavos). Com efeito, é cediço que para o 

reconhecimento da ocorrência de fraude à execução são requisitos a 

existência de ação, com citação válida, quando da venda do bem, assim 

como que alienação seja capaz de reduzir o executado a insolvência. 

Ainda, conforme Súmula 375 do Superior Tribunal de Justiça, além dos 

requisitos objetos, também é necessária a demonstração de má-fé pelo 

terceiro adquirente: “Súm. 375 STJ. O reconhecimento da fraude à 

execução depende do registro da penhora do bem alienado ou da prova 

de má-fé do terceiro adquirente.” No caso em apreço, verifico que estão 

presentes os requisitos acima elencados, tendo em vista que o contrato 

de compra e venda do imóvel foi entabulado em momento posterior a 

citação válida da parte executada. Ainda, constato que, em que pese as 

alegações trazidas pela parte executada, este não demonstrou a 

existência de bens livres e desimpedidos suficientes a garantir a 

satisfação da dívida, vez que todos os veículos elencados no Id nº 

25743644 possuem restrições provenientes de outras demandas judiciais. 

Outrossim, resta visível que o terceiro adquirente possuía, quando 

comprou o imóvel, ciência da existência das ações executivas, vez que se 

trata da convivente do executado, não havendo que se falar, neste caso, 

da inexistência de registro de penhora do bem, vez que, como mencionado 

pelo próprio executado, o imóvel ainda encontra-se registrado em nome de 

terceiro, sendo sua transferência objeto de ação de adjudicação 

compulsória. Com relação a alegação de impenhorabilidade do imóvel em 

razão da qualidade de bem de família, é o entendimento da jurisprudência 

pátria no sentido de que caracterizada a fraude à execução afasta-se a 

norma protetiva do bem de família. Neste sentido: EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL AUTOS 

DE AGRAVO DE INSTRUMENTO NA ORIGEM - ACÓRDÃO DESTE ÓRGÃO 

FRACIONÁRIO QUE NEGOU PROVIMENTO AO RECLAMO. INSURGÊNCIA 

RECURSAL DO AGRAVANTE. 1. Os embargos de declaração são cabíveis 

quando houver, na sentença ou no acórdão, obscuridade, contradição, 

omissão ou erro material, consoante dispõe o artigo 1.022 do CPC/15. 1.1. 

Na hipótese, verifica-se omissão no acórdão embargado quanto à tese de 

impenhorabilidade de bem de família e alegada violação ao artigo 3º, VI, da 

Lei 8.009/90. 1.2. Reconhecida a fraude à execução, deve ser afastada a 

impenhorabilidade do bem de família. Precedentes desta Corte. Incidência 

da Súmula 83 do STJ. 2. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, 

sem efeitos infringentes, tão somente para sanar a omissão apontada. 

(STJ. EDcl no AgInt no REsp 1599512/SP, Rel.Min. Marco Buzzi, 4ª Turma, 

j.24/04/2018, DJe 02/05/2018). DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. APLICAÇÃO DO CPC/1973. EMBARGOS À ADJUDICAÇÃO. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. NÃO INDICAÇÃO. FUNDAMENTAÇÃO. DEFICIENTE. 

SÚMULA 284/STF. ALEGAÇÃO DE IMPENHORABILIDADE DO BEM DE 

FAMÍLIA. FRAUDE À EXECUÇÃO ANTERIORMENTE RECONHECIDA. 

INAPLICABILIDADE DA NORMA PROTETIVA. 1. Embargos à adjudicação 

opostos em 18/06/2012. Recurso especial interposto em 14/08/2014 e 

atribuído a esta Relatora em 02/09/2016. 2. Aplicação do CPC/73, a teor do 

Enunciado Administrativo n. 2/STJ. 3. O propósito recursal, para além da 

análise da negativa de prestação jurisdicional, consiste em definir se o 

reconhecimento de fraude à execução, pela alienação do único imóvel dos 

executados a um de seus parentes, é causa de afastamento da garantia 

de impenhorabilidade do bem de família. 4. A ausência de expressa 

indicação de obscuridade, omissão ou contradição nas razões recursais 

enseja o não conhecimento da alegada violação do art. 535 do CPC/73. 5. 

A indicação de violação genérica à lei federal, sem particularização dos 

dispositivos que teriam sido afrontados pelo acórdão recorrido, implica 

deficiência na fundamentação do recurso especial e atrai a incidência da 

Súmula 284/STF. 6. A regra de impenhorabilidade do bem de família trazida 

pela Lei 8.009/90 deve ser examinada à luz do princípio da boa-fé objetiva, 

que, além de incidir em todas as relações jurídicas, constitui diretriz 

interpretativa para as normas do sistema jurídico pátrio. 7. Nesse contexto, 

caracterizada fraude à execução na alienação do único imóvel dos 

executados, em evidente abuso de direito e máfé, afasta-se a norma 

protetiva do bem de família, que não pode conviver, tolerar e premiar a 

atuação dos devedores em desconformidade com o cânone da boa-fé 

objetiva. Precedentes. 8. Recurso especial parcialmente conhecido, e, 

nessa extensão, não provido. (STJ. REsp 1575243/DF, Relª.Minª. Nancy 

Andrighi , 3ª Turma, j.22/03/2018, DJe 02/04/2018, destacamos). Por fim, 

no que se refere ao pedido de declaração de ineficácia do instrumento de 

contrato particular de união estável, firmado pelo executado e sua 

convivente, inviável seu reconhecimento em sede de cumprimento de 

sentença, vez que demanda dilação probatória e ultrapassa os limites do 

incidente de fraude à execução alusivo ao bem imóvel, devendo, portanto, 

ser aduzido pela via processual adequada. Ante o exposto, RECONHEÇO 

a existência de fraude à execução na alienação do imóvel objeto da 

matrícula nº 9.770 do CRI desta Comarca, e, por consequência, DECLARO 

a venda do bem ineficaz em relação ao exequente, nos termos do artigo 

792, §1º, do Código de Processo Civil. Ainda, defiro a penhora dos direitos 

do executado sobre o referido imóvel na ação de adjudicação de nº 

1001437- 72.2017.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca. 

Oficie-se o juízo 2ª Vara Cível desta Comarca, para que proceda com o 

registro da penhora naquele feito. Sem prejuízo, defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada, cujo valor da 

dívida perfaz o montante atualizado de R$ R$339.024,92 (trezentos e trinta 

e nove mil e vinte e quatro reais e noventa e dois centavos), conforme 

cálculo de ID nº 30018238. Deve ser consignado que o artigo 835 do 

Código de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a 

realização da penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade 
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dos ativos financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. 

Realizado o bloqueio, a parte executada deverá ser intimada, nos termos 

do artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de 

valores pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo 

em vista o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de 

dinheiro na ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), 

indique o credor outros bens da parte devedora que possam ser 

penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, defiro a liberação dos 

valores anteriormente bloqueados (ID nº 22732204) em favor da parte 

exequente. Expeça-se alvará, conforme requerido (ID nº 27091307 – item 

“f”). Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-17 ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA

Processo Número: 1006225-61.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA INES DE SOUZA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1006225-61.2019.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA INES DE SOUZA 

LOPES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE RETIFICAÇÃO proposta por MARCIA 

INÊS DE SOUZA, devidamente qualificada nos autos, pugnando, em 

síntese, pela correção em sua certidão de nascimento, vez que consta 

erroneamente o seu prenome como “INÊZ” com a letra Z ao final. No Id nº 

31414801, o Ministério Público manifestou-se favoravelmente a retificação 

do sobrenome da requerente. É o breve relatório. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, notadamente os documentos aportados, entendo 

que o pedido inicial deve ser julgado procedente, a fim de retificar o 

prenome da requerente em sua certidão de nascimento. De início, cumpre 

registrar que o registro público deve espelhar, ao máximo, a veracidade 

dos fatos da vida, e, em sendo assim, a alteração postulada apresenta-se 

completamente viável, e, por conseguinte, legal, dando ensejo à 

procedência desta ação. Deste modo, considerando que a requerente 

apresentou diversas certidões cíveis e criminais na esfera da Justiça 

Estadual, além de certidão negativa de débitos federais, nas quais nada 

consta, resta comprovada a ausência de vícios ou intenções fraudulentas, 

bem como a boa fé da parte autora. Frise-se, por oportuno, que as 

alterações pleiteadas pela requerente, não prejudicará direitos de 

terceiros, tampouco servirá de tal expediente como subterfúgio para se 

furtar de responsabilidade civil ou criminal. Por fim, notadamente aos 

documentos aportados, entendo que a ação deve ser julgada procedente 

para que sejam atendidos os pedidos da exordial. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE O PEDIDO, com resolução de mérito, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para DETERMINAR a retificação da 

certidão de nascimento da requerente, fazendo constar o seu prenome 

como MARCIA INÊS DE SOUZA, mantendo os demais dados inalterados. 

Expeça-se ofício ao Cartório competente para que sejam adotadas as 

medidas cabíveis, observada a gratuidade da justiça. Considerando que 

nos procedimentos de jurisdição voluntária não há vencido nem vencedor, 

deixo de arbitrar honorários sucumbenciais. Sem custas. Ciência ao 

Ministério Público. Após o trânsito em julgado, certifique-se e remetam-se 

os autos ao arquivo definitivo, com as baixas devidas. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001876-83.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES (REU)

ADEMIR FERNANDES SILVA (REU)

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO RIBEIRO ARAUJO OAB - MT0013984A (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 : 

1001876-83.2017.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

TORNEARIA CENTRO OESTE LTDA - ME, ADEMIR FERNANDES SILVA, 

ADRIANA MARIA DA FONSECA FERNANDES Vistos. Trata-se de AÇÃO 

MONITÓRIA ajuizada por BANCO DO BRASIL S.A em face de TORNEARIA 

CENTRO OESTE LTDA - ME, ADEMIR FERNANDES SILVA e ADRIANA 

MARIA DA FONSECA FERNANDES, devidamente qualificados nos autos. 

Alega a requerente, em síntese, que a empresa requerida, em 22/11/2012, 

aderiu ao Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES nº 

329.008.037 (64995602), assinado através de seu representante legal, 

sendo disponibilizado o limite de compras no valor de R$ 330.000,00 

(trezentos e trinta mil reais). Aduz que os demais requeridos assinaram o 

termo de adesão na qualidade de fiadores. Assevera que o pagamento do 

débito encontra-se em atraso, perfazendo a dívida o montante de R$ 

324.114,78 (trezentos e vinte e quatro mil cento e quatorze reais e setenta 

e oito centavos). Com a inicial vieram os documentos de ID nº 

7318945/7318978. No ID nº 8021061, despacho inicial, determinando a 

expedição de mandado monitório e citação dos requeridos para 

apresentação de embargos monitórios no prazo legal. Os requeridos 

foram devidamente citados (ID nº 19963085), oportunidade em que 

apresentaram embargos monitórios no ID nº 20408052, alegando, 

preliminarmente, aplicação do Código de Defesa do Consumidor e falta de 

interesse de agir da parte requerente. No mérito, aduzem que houve 

capitalização de juros indevida e sustentam a necessidade de abatimento 

proporcional dos juros ante o vencimento antecipado da dívida. A 

requerente apresentou impugnação aos embargos no ID 2077510. 

Intimados para comprovarem a hipossuficiência alegada (ID nº 29937688), 

as partes requeridas apresentaram os documentos de ID nº 

30166475/30166995. 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. Verifico que 

as partes requeridas pugnam pela concessão dos benefícios da justiça 

gratuita em seu favor, bem como que, intimadas para comprovar a 

hipossuficiência alegada, apresentaram os documentos de ID nº 

30166475/3016699. Contudo, analisando os autos, verifico que é o caso 

de indeferimento do pedido de justiça gratuita, ante a ausência de indícios 

de que o pagamento pelos requeridos das custas e honorários lhes 

importará em prejuízo próprio. Em que pese o §3º do artigo 99 do Código 

de Processo Civil reza que presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, os artigos 5º e 

6º da Lei 1.060/50 aduzem que se o juiz não tiver fundadas razões, ou 

seja, falta de provas, pode indeferir o pedido. No caso dos autos, 

conquanto os requeridos tenham alegado na exordial que não possuem 

condições financeiras, denota-se que carece os autos de suporte 

probatório que evidencie tal condição, visto que da análise ao 

demonstrativo do imposto de renda dos requeridos, denota-se pela análise 

do extrato juntado que não são pessoas de parcos recursos. Desta 

forma, a míngua de elementos probatórios mínimos nos autos que 

demonstrem a carência financeira dos requeridos, não há como ser 

deferido tal requerimento. Reputo ausente comprovação robusta da 

situação de impossibilidade econômica e financeira dos requeridos, não 

bastando para tanto a alegação de que não tem condições econômicas 

para arcar com as custas processuais e despesas processuais. Diante 

do exposto, INDEFIRO o pedido de justiça gratuita. Sem prejuízo, verifico 

que os requeridos arguiram preliminares, de modo que passo a 

analisá-las. No que se refere a possibilidade de aplicação do código de 

defesa do consumidor, é entendimento do superior tribunal de justiça que 

as pessoas jurídicas são consideradas consumidoras quando figurarem 

como destinatárias finais do produto ou serviço e apresentarem alguma 

vulnerabilidade em relação ao fornecedor. No caso em apreço verifico 

que, além de não ter restado demonstrado que o cartão aderido junto ao 

requerente foi utilizado para fomentar a atividade econômica dos 

requeridos, resta presumida a vulnerabilidade técnica da microempresa 

frente ao fornecedor do crédito, equipara-se ela a consumidor, sendo, 

portanto, aplicável as disposições do Código de Defesa do Consumidor ao 

negócio jurídico objeto da lide. Neste sentido: APELAÇÃO CÍVEL. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 168 de 411



CONTRATOS DE CARTÃO DE CRÉDITO. AÇÃO MONITÓRIA. CARTÃO 

BNDES. APLICABILIDADE DO CDC. PESSOA JURÍDICA MICROEMPRESA. 

Conforme a jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça, em 

regra, somente o destinatário final do produto, assim entendido o 

destinatário fático e econômico do bem ou serviço, retirando-o de forma 

definitiva do mercado de consumo, seja pessoa física ou jurídica, é 

merecedor da proteção do CDC, excluindo-se, assim, o consumo 

intermediário, entendido como aquele cujo produto retorna para as cadeias 

de produção e distribuição, compondo o custo (preço final) de um novo 

bem ou serviço. Todavia, a Corte Especial, tomando por base o conceito 

de consumidor equiparado (art. 29 do CDC), vem admitindo uma aplicação 

mais flexível dessa definição de destinatário final, em determinadas 

hipóteses, frente às pessoas jurídicas adquirentes de um produto ou 

serviço, equiparando-as à condição de consumidoras, por apresentarem 

alguma vulnerabilidade em relação ao fornecedor (REsp nº 1.195.642-RJ). 

Na hipótese, considerando a vulnerabilidade presumida da microempresa 

frente ao fornecedor do crédito, equipara-se ela a consumidor, fazendo 

jus à proteção do CDC, para fins de revisão dos juros remuneratórios 

pactuados. JUROS REMUNERATÓRIOS. A aplicação... de taxa 

substancialmente superior à média de mercado divulgada pelo BACEN 

(30% acima, conforme entendimento desta Câmara) é abusiva, sendo 

passível de limitação à referida taxa média, não sendo cabível a utilização 

da Taxa SELIC, em não havendo contratação expressa, como parâmetro 

de limitação de juros remuneratórios, porquanto não representa a taxa 

média praticada pelo mercado, sendo utilizada em operações 

interbancárias e não entre banco-consumidor. Na hipótese, há 

abusividade dos juros remuneratórios pactuados. Parcialmente provido no 

ponto. CAPITALIZAÇÃO DOS JUROS. É possível a capitalização dos juros 

em periodicidade inferior a um ano nos contratos celebrados após 

31.03.2000, data da publicação da MP nº 1.963-17/2000, (em vigor como 

MP nº 2.170-36/2001), desde que haja cláusula expressa nesse sentido 

ou, se ausente, na hipótese de ser a taxa de juros anual contratada 

superior ao duodécuplo da mensal, quando será aplicada a efetiva taxa 

anual, que já contempla a capitalização mensal (REsp 973.827/RS). No 

caso, ante a ausência de cláusula expressa e de informações sobre a 

taxa anual de juros pactuada, deve ser afastada sua incidência. Provido 

no particular. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA. (TJ-RS - AC: 

70079986527 RS, Relator: Cairo Roberto Rodrigues Madruga, Data de 

Julgamento: 27/02/2019, Vigésima Quarta Câmara Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 01/03/2019, grifei). No que se refere a 

preliminar de falta de interesse de agir dos requerentes em razão da 

inclusão, no montante cobrado, do valor das parcelas ainda não vencidas, 

o artigo 1.425, III, do Código Civil autoriza o vencimento antecipado da 

dívida quando as prestações acordadas não forem pontualmente pagas. 

No caso dos autos, verifico que os requeridos encontravam-se em mora, 

quando da propositura da ação, com parcelas vencidas há quase 01 (um) 

ano. Ademais, constou claramente no demonstrativo de débito (ID nº 

7318984), que as parcelas incluídas com vencimento no mês de junho de 

2017 tratavam-se de parcelas vincendas, razão pela qual não 

sustentam-se as alegações das partes requeridas, estando configurado o 

interesse de agir da parte autora pela inadimplência dos requeridos. 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. Quanto ao mérito, trata-se de AÇÃO MONITÓRIA 

com a finalidade de obter, a partir de título carente de eficácia executiva, a 

condenação da requerida no pagamento de determinada quantia em 

dinheiro. Estabelece o artigo 700 do Código de Processo Civil que “A ação 

monitória pode ser proposta por aquele que afirmar, com base em prova 

escrita sem eficácia de título executivo, ter direito de exigir do devedor 

capaz”. Dispõe, ainda, o Código de Processo Civil, em seu artigo 373, I e II, 

que, quanto ao ônus da prova, incumbe ao autor comprovar o fato 

constitutivo de seu direito e, ao réu, os fatos modificativos, impeditivos ou 

extintivos do direito do autor. No caso em análise, o requerente 

demonstrou o fato constitutivo de seu direito, vez que, em sede de ação 

monitória, desincumbiu-se de seu ônus probatório mediante a 

apresentação de “início de prova de escrita”, o que ocorreu mediante a 

apresentação de Termo de Adesão ao Regulamento do Cartão BNDES 

devidamente assinado pelos requeridos e demonstrativo da conta 

vinculada. Neste sentido: Apelação Cível. Ação monitória. Cartão BNDES. 

Indeferimento da inicial. Petição instruída com cópia do Termo de Adesão 

ao Regulamento do Cartão BNDES e demonstrativo da conta vinculada. 

Documentação suficiente à propositura da ação monitória. Preenchimento 

dos requisitos do art. 700, § 2º, do CPC. Questões que devem ser 

controvertidas pela parte contrária. Possibilidade, ademais, de apuração 

da regularidade do débito reclamado em perícia, ante a complexidade dos 

cá lcu los .  Sentença anu lada.  Recurso prov ido.  (TJ-SP 

10149854020178260008 SP 1014985-40.2017.8.26.0008, Relator: Hélio 

Nogueira, Data de Julgamento: 18/07/2018, 22ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 18/07/2018). De outro lado, conforme salientado 

supra, o ônus probatório recai sobre a parte requerida, incumbindo a esta, 

nos termos do artigo 373, II, do Código de Processo Civil, comprovar suas 

alegações e, por conseguinte, desconstituir a força monitória do 

documento apresentado pelo autor. Constato que a parte requerida alega, 

em seus embargos, a ilegalidade da capitalização de juros incidente sobre 

o débito. No que tange à capitalização de juros, impende salientar que a 

Medida Provisória n.º 1.963-17/2000 foi revogada pela MP nº 2.087-27, a 

qual foi posteriormente revogada pela MP nº 2.170-36/2001, sendo que 

ambas mantiveram o teor da disposição inicial prevista na MP nº 1.963-17, 

no tocante à possibilidade da capitalização em periodicidade inferior a um 

ano, permanecendo válidas suas disposições por força do previsto no 

artigo 2º da Emenda Constitucional nº 32/2001, que assim dispôs: “Art. 2º 

- As medidas provisórias editadas em data anterior à da publicação desta 

emenda continuam em vigor até que medida provisória ulterior as revogue 

explicitamente ou até deliberação definitiva do Congresso Nacional.” 

Dessa forma, em se tratando de contrato firmado posterior à edição da MP 

nº 1.963-17, e tendo sido pactuada capitalização mensal de juros, 

portanto, em periodicidade inferior à anual, tem-se por válida referida 

cláusula contratual, uma vez que até o momento nenhuma norma posterior 

revogou as disposições citadas. Aliás, o Superior Tribunal de Justiça, em 

julgamento de recurso repetitivo, na forma estabelecida no art. 543-C do 

CPC, permitiu a capitalização de juros mensais, desde que pactuada, 

entendendo a previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da 

mensal como suficiente para considerar contratação expressa. Vejamos: 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE 

REVISÃO DE CONTRATO DE FINANCIAMENTO. CAPITALIZAÇÃO MENSAL 

DE JUROS. PACTUAÇÃO EXPRESSA. 1. No julgamento do REsp nº 

973.827/RS, submetido à sistemática dos recursos repetitivos, restou 

decidido que nos contratos firmados após 31/3/2000, data da publicação 

da Medida Provisória nº 1.963-17, admite-se a capitalização dos juros em 

periodicidade inferior a 1 (um) ano desde que pactuada de forma clara e 

expressa, assim considerada quando prevista a taxa de juros anual em 

percentual pelo menos 12 (doze) vezes maior do que a mensal.2. Agravo 

regimental não provido. (STJ - AgRg no AREsp 758749 / MS – 3ª Turma – 

Rel. Min. Ricardo Villas Bôas Cueva – DJ 1/12/2015) "CIVIL E 

PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. CONTRATO DE 

FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. 

DIVERGÊNCIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS. 

MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. RECURSOS REPETITIVOS. CPC, 

ART. 543-C. TARIFAS ADMINISTRATIVAS PARA ABERTURA DE CRÉDITO 

(TAC), E EMISSÃO DE CARNÊ (TEC). EXPRESSA PREVISÃO 

CONTRATUAL. COBRANÇA. LEGITIMIDADE. PRECEDENTES. MÚTUO 

ACESSÓRIO PARA PAGAMENTO PARCELADO DO IMPOSTO SOBRE 

OPERAÇÕES FINANCEIRAS (IOF). POSSIBILIDADE. 1. "A capitalização dos 

juros em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma 

expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de juros anual 

superior ao duodécuplo da mensal ésuficiente 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). (...) 10. Recurso especial parcialmente provido. (STJ - REsp 

1251331 / RS – 2ª Seção – Rel. Ministra Maria Isabel Gallotti, DJ 28/8/2013) 

"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, 
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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 de 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. (STJ - REsp n. 973827/RS, Rel. Min. Luis Felipe 

Salomão, Rel. p/ Acórdão Min. Maria Isabel Gallotti, 2ª S., julg. em 

08/08/2012, DJe 24/09/2012). "AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM 

RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. BANCÁRIO. REVISIONAL. 1. 

VIOLAÇÃO DO ART. 333 DO CPC. DEFERIMENTO DE PROVA. PRINCÍPIO 

DO LIVRE CONVENCIMENTO MOTIVADO DO JUIZ. INVERSÃO DO 

JULGADO. NECESSIDADE DE REEXAME DE FATOS E PROVAS. 

IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ 2. CAPITALIZAÇÃO MENSAL. 

PACTUADA. 3. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO EM 12% A.A. 

IMPOSSIBILIDADE. 4. AGRAVO REGIMENTAL IMPROVIDO. (...) 3. É cabível 

a capitalização dos juros, em periodicidade mensal, desde que pactuada, 

para os contratos celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da 

publicação da MP n. 2.170-36/2001. A previsão no contrato bancário de 

taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para 

caracterizar a pactuação da capitalização mensal(...) (STJ - AgRg no 

AREsp 739350 / DF – 3ª Turma – Rel. Ministro Marco Aurélio Bellizze – DJ 

24/11/2015) Todavia, é certo que para aplicação da capitalização de juros, 

principalmente na forma mensal, necessário se faz a indicação expressa 

no contrato celebrado entre as partes, sendo que, por se tratar de 

cláusula que de certa forma onera o contrato, entendo que deve estar 

redigida de forma clara e precisa para que, posteriormente, não possa o 

contratante alegar o desconhecimento daquilo que lhe foi previamente 

convencionado. In casu, o único documento apresentado pelo requerente 

para constituição do débito não traz nenhuma cláusula expressa e clara 

acerca da capitalização dos juros, de forma que esta deve ser afastada. 

Outrossim, quanto a alegação dos requeridos de necessidade de 

abatimento proporcional dos juros remuneratórios incidentes sobre as 

parcelas vincendas, esta não merece prosperar. Em que pese a previsão 

legal do artigo 1.426 do Código Civil, as parcelas as quais pleiteia-se o 

abatimento dos juros tiveram seu vencimento no decorrer da ação, sem 

que houvesse pagamento do débito, de forma que referido alegação 

perdeu seu objeto. No mais, verifico que as partes requeridas não 

lograram êxito em desconstituir a força monitória dos documentos 

apresentados pelo requerente. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão monitória nos termos do artigo 487, I, do Código 

de Processo Civil, CONSTITUINDO, de pleno direito, o título executivo 

judicial, AFASTANDO, contudo, a capitalização dos juros remuneratórios. 

Consigno que o montante devido poderá ser calculado na forma do artigo 

509, §2º, do Código de Processo Civil, tendo em vista que a apuração do 

valor depende apenas de cálculo aritmético, devendo, ainda, ser 

acrescido de correção monetária e os juros de mora de 1%, a contar do 

vencimento do débito, nos termos do artigo 397 do Código Civil. Neste 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO MONITÓRIA. DÍVIDA. CARTÃO DE 

CRÉDITO. CITAÇÃO POR EDITAL. ESGOTAMENTO DOS MEIOS POSSÍVEIS. 

JUROS DE MORA. TERMO INICIAL. 1. Diante das infrutíferas tentativas de 

localização do citando e do esgotamento dos meios possíveis, correta a 

decisão que deferiu o requerimento de sua citação por edital, não havendo 

falar em nulidade do ato, nos termos do art. 256, II e § 3º, do CPC. 2. Nos 

contratos de cartão de crédito, os juros de mora são devidos desde o 

vencimento da obrigação, nos termos do art. 397 do Código Civil. 3. 

Apelação conhecida e não provida. (TJ-DF 00092692620168070004 DF 

0009269-26.2016.8.07.0004, Relator: FÁBIO EDUARDO MARQUES, Data 

de Julgamento: 12/12/2018, 7ª Turma Cível, Data de Publicação: Publicado 

no DJE: 22/01/2019, grifei.) AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO (ART. 

544 DO CPC)-AÇÃO MONITÓRIA - CORREÇÃO MONETÁRIA - TERMO 

INICIAL - VENCIMENTO DO TÍTULO - DECISÃO MONOCRÁTICA QUE 

NEGOU PROVIMENTO AO RECURSO. IRRESIGNAÇÃO DO RÉU. 1. Nos 

termos da jurisprudência desta Corte Superior, o termo inicial para 

incidência da correção monetária na ação monitória é a data do 

vencimento do título, pois sua incidência se dá para manutenção do poder 

aquisitivo constante do título de crédito. Precedentes. Tribunal de origem 

que adotou entendimento em consonância com a jurisprudência deste STJ. 

Aplicação da Súmula 83/STJ. 2. Agravo regimental desprovido. (STJ - 

AgRg no AREsp: 401835 SP 2013/0322014-8, Relator: Ministro MARCO 

BUZZI, Data de Julgamento: 16/04/2015, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 23/04/2015) Tendo em vista que o requerente sucumbiu 

em parte mínima do pedido, CONDENO os requeridos 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, e 86, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. Após o trânsito em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo definitivo, com as baixas e anotações necessárias. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002136-58.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO TOMAZ FERREIRA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE WARDOWSKI CINTRA MARTINS OAB - PR57151 

(ADVOGADO(A))

ESIO OLIVEIRA DE SOUZA FILHO OAB - MT15687-O (ADVOGADO(A))

GABRIEL PLACHA OAB - PR30255 (ADVOGADO(A))

CARLOS ARAUZ FILHO OAB - PR0027171A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEREIRA & PARRA PEREIRA 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  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1002136-58.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BRUNO TOMAZ FERREIRA - ME 

REU: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP Vistos. Trata-se de AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE NEGÓCIO JURÍDICO COM PEDIDO DE 

TUTELA DE URGÊNCIA CAUTELAR DE ARRESTO ajuizada por BRUNO 

TOMAZ FERREIRA - ME em desfavor de PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA 

- EPP, ambos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 31482845, foi 

determinada a intimação da parte requerente para comprovar o 

recolhimento da taxa judiciária e das custas processuais, em 15 (quinze) 

dias, a qual, intimada, manifestou-se pela desistência da ação, conforme 

(ID nº 31502256). É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado à parte autora 

emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para 

sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as 

determinações. Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Nesse sentido, 

segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, Homologo o pedido de desistência da parte 

requerente e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 
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resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa 

frustrada de distribuição da ação. Certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002936-57.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JONATAN TALIS CECATTO (AUTOR(A))

DYORDAN RICHARD CECATTO (AUTOR(A))

MILTON GILBERTO RABER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUAREZ PAULO SECCHI OAB - MT10483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALEXEY KUZNETSOV (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADRIANA AIRES DE MELO OAB - MT0017058A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002936-57.2018.8.11.0037. 

AUTOR(A): DYORDAN RICHARD CECATTO, JONATAN TALIS CECATTO, 

MILTON GILBERTO RABER REU: ALEXEY KUZNETSOV Vistos. Analisando 

os autos, verifico que, no ID 22112460 , foi determinado a parte autora a 

apresentação de impugnação a contestação, bem como para que ambas 

as partes especificassem as provas que pretendem produzir, no prazo de 

15 (quinze) dias. No entanto, a parte autora apresentou contestação e 

pedido de produção de provas intempestivamente, conforme certidão de ID 

n. 23343611 , de modo que ocorreu a preclusão temporal. Sem prejuízo, 

proceda-se ao desentranhamento da impugnação a contestação de ID 

23424419 e petição de ID 23416225 . Após, tendo a parte requerida 

manifestado pelo julgamento antecipado da lide, retornem os autos 

concluso para sentença. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001041-95.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DANIELE CRISTINE FERRAZ SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1001041-95.2017.8.11.0037 BANCO 

BRADESCO DANIELE CRISTINE FERRAZ SOUZA Vistos. Defiro o pedido de 

penhora on-line de ativos financeiros da parte executada DANIELE 

CRISTINE FERRAZ SOUZA, cujo valor da dívida perfaz o montante 

atualizado de R$16.460,81 (dezesseis mil quatrocentos e sessenta reais e 

oitenta e um centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. A indisponibilidade dos ativos 

financeiros deverá limitar-se ao valor indicado na execução. Realizado o 

bloqueio, as partes executadas deverão ser intimadas, nos termos do 

artigo 854 do Código de Processo Civil. Não efetuado bloqueio de valores 

pelo Sistema Bacenjud, por ter havido resposta negativa, e tendo em vista 

o teor da Súmula 417 do STJ (Na execução civil, a penhora de dinheiro na 

ordem de nomeação de bens não tem caráter absoluto), indique o credor 

outros bens da parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 

15 (quinze) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000757-53.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA 

(EXECUTADO)

AGROPECUARIA VO MOISES LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1000757-53.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO 

LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT EXECUTADO: DOM 

GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA, 

AGROPECUARIA VO MOISES LTDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL, proposta por COOPERATIVA DE 

CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO 

GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT em face de DOM GABRIEL 

ACABAMENTOS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA e AGROPECUARIA 

VO MOISES LTDA, todos devidamente qualificados nos autos. No ID nº 

20717023, carta de intimação via correio e A.R. devolvido, onde a parte 

executada DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA foi citada na presente ação. No ID nº 20785568, 

manifestação de terceiro pugnando pela nulidade da citação, visto que não 

faz parte do presente processo, nunca tendo entabulado qualquer tipo de 

operação financeira com a exequente ou executadas. No ID nº 30935280, 

manifestação da parte exequente concordando com a manifestação da 

empresa terceira DOM GABRIEL OBRAPRIMA ACABAMENTOS E 

MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA, pugnando para que seja declarada 

nula a citação realizada no endereço do terceiro, bem como a citação por 

edital da executada DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA. É um breve relato. Ante a manifestação da parte 

exequente (ID nº ID nº 30935280), CHAMO O FEITO À ORDEM para tornar 

nula a citação de ID nº 20717023, uma vez que o referido endereço está 

fixado empresa estranha a lide. Sem prejuízo, ante a impossibilidade de 

citar a parte executada DOM GABRIEL ACABAMENTOS E MATERIAIS DE 

CONSTRUCAO LTDA pessoalmente, cite-a, via edital, com prazo de 20 

(vinte) dias para que se considere realizada a citação, nos termos dos 

artigos 256 e 257, III, ambos do Código de Processo Civil. Após, em caso 

de inércia da parte executada no prazo previsto no artigo 335 do Código 

de Processo Civil, desde já, nomeio o Defensor Público atuante na 

comarca, como curador especial, em consonância com o disposto no 

artigo 72, inciso II, do Código de Processual Civil, a qual deverá ser 

intimada desta decisão. Em seguida, dê-se vista dos autos a parte 

exequente para se manifestar, no prazo legal. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002152-12.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDERSON CRISTIANO SCHVAN (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002152-12.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: ANDERSON CRISTIANO SCHVAN Vistos. O 

não recolhimento das custas processuais impõe o cancelamento da 

distribuição, com a consequente extinção do processo sem resolução do 

mérito. Nesse sentido, cita-se precedente jurisprudencial: “APELAÇÃO 

CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA 

JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - RECOLHIMENTO TARDIO DAS 

CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – PROCESSO EXTINTO SEM 

JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO PESSOAL – DESNECESSIDADE 

(STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 
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Aquele que opõe embargos do devedor deve providenciar o pagamento 

das custas no prazo legal (art. 290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz 

deve determinar o cancelamento da distribuição do processo e o 

arquivamento dos respectivos autos, independentemente de intimação 

pessoal (STJ EREsp 495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato 

Grosso Tribunal de Justiça, Informações do Processo Número: 

106235/2016, Relator: DES. SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do 

Julgamento: 08/11/2016”. Considerando que não foi localizado o 

comprovante de recolhimento de taxas e custas processuais, intime-se a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, comprovar/efetuar o pagamento das taxas e custas processuais, 

bem como eventual diligência, sob pena de cancelamento da distribuição e 

extinção do processo (artigos 290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002987-68.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BR CONSORCIOS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

GILSON SANTONI FILHO OAB - SP217967 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DA SILVA MARQUES (EXECUTADO)

WEVERTON CESAR GUEDES GOMES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002987-68.2018.8.11.0037. 

EXEQUENTE: BR CONSÓRCIOS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS 

LTDA EXECUTADO: WEVERTON CESAR GUEDES GOMES, ANDREIA DA 

SILVA MARQUES Vistos. Defiro o pedido de penhora on-line de ativos 

financeiros da parte executada WEVERTON CESAR GUEDES GOMES, cujo 

valor da dívida perfaz o montante atualizado de R$ 28.410,34 (vinte e oito 

mil quatrocentos e dez reais e trinta e quatro centavos). Deve ser 

consignado que o artigo 835 do Código de Processo Civil declara qual 

ordem de preferência para a realização da penhora. Inclua-se a minuta de 

bloqueio. A indisponibilidade dos ativos financeiros deverá limitar-se ao 

valor indicado na execução. Realizado o bloqueio, as partes executadas 

deverão ser intimadas, nos termos do artigo 854 do Código de Processo 

Civil. Não efetuado bloqueio de valores pelo Sistema Bacenjud, por ter 

havido resposta negativa, e tendo em vista o teor da Súmula 417 do STJ 

(Na execução civil, a penhora de dinheiro na ordem de nomeação de bens 

não tem caráter absoluto), indique o credor outros bens da parte devedora 

que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) dias. Sem prejuízo, 

no que concerne à concessão do pedido de arresto em nome da 

executada ANDREIA DA SILVA MARQUES, via sistema BACENJUD, deve a 

parte demonstrar a existência dos requisitos elencados no artigo 830, 

“caput”, do Código de Processo Civil, conforme redação “in verbis”: “Se o 

oficial de justiça não encontrar o executado, arrestar-lhe-á tantos bens 

quantos bastem para garantir a execução”. Assim, para o deferimento do 

arresto, necessária se faz a frustação na citação da parte executada. 

Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE EXECUÇÃO POR 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DECISÃO DO JUÍZO SINGULAR QUE INDEFERIU O 

PEDIDO DE ARRESTO ELETRÔNICO. Inconformismo do exequente. Assiste 

razão ao agravante. A norma do artigo 830 do CPC, assim disciplina o 

instituto do arresto: "art. 830. se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução.". Nesse contexto, o arresto consiste na possibilidade de 

constrição dos bens do patrimônio do executado quando este não é 

localizado para integrar o polo passivo da demanda. A jurisprudência do c. 

STJ admite o arresto executivo antes do esgotamento de todos os meios 

de citação, quando demonstrado que o executado não foi encontrado no 

endereço indicado pelo mesmo no contrato. Na origem, a hipótese versa 

sobre contrato de cédula de crédito bancário para financiamento de 

veículo, e a diligência citatória frustrada foi realizada no endereço indicado 

no contrato. Conforme se extrai da certidão de fls. 50 (indexador 00050) 

do Sr. Oja no feito originário, o devedor se mudou há mais de um ano sem 

deixar o endereço atual. Nesse contexto, entendo ser desnecessário o 

exaurimento dos meios para localizar o devedor, porquanto este não 

comunicou a alteração de seu endereço ao banco credor. Concluo, 

portanto, que a decisão merece reforma. Recurso conhecido e provido. 

(TJRJ; AI 0051276-75.2017.8.19.0000; Macaé; Décima Quinta Câmara 

Cível; Relª Desª Maria Regina Fonseca Nova Alves; DORJ 22/02/2018; Pág. 

279). No caso em apreço, verifico que restaram infrutíferas as tentativas 

de citação da executada (Id’s 24172834 e 26130805). Deste modo, 

preenchido os requisitos previstos no artigo 830 do Código de Processo 

Civil, defiro o pedido de arresto on line em nome da executada ANDREIA 

DA SILVA MARQUES, cujo valor da dívida perfaz o montante atualizado de 

R$28.410,34 (vinte e oito mil quatrocentos e dez reais e trinta e quatro 

centavos). Inclua-se a minuta de bloqueio. Após, intime-se o exequente 

para dar andamento ao feito, promovendo a citação da parte executada 

ANDREIA DA SILVA MARQUES. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002168-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA OAB - MT11887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA CRISTINA CASTELAN (DEPRECADO)

 

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 : 

1002168-63.2020.8.11.0037. DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S/A 

DEPRECADO: ELOIZA CRISTINA CASTELAN Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada. Verificada que esta precatória não está instruída com os 

documentos necessários e comprovantes de pagamentos das custas e 

diligências, ou comprovação do deferimento da justiça gratuita, intime-se 

para regularização e devido preenchimento de tais requisitos. Após, 

devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Promovam-se as 

diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do expediente 

forense e em plantão judicial. Independentemente de nova conclusão: a) 

Após o cumprimento ou resultado negativo da diligência, devolvam-se os 

autos à origem com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo; b) Constatando que o ato deva ser praticado 

em outra comarca, diante do caráter itinerante, remeta-se a deprecata, 

oficiando-se a origem e anotando-se. Comunique-se à Comarca 

Deprecante, prestando as informações. Via digitalmente assinada da 

decisão e devidamente instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. - 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002168-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA OAB - MT11887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA CRISTINA CASTELAN (DEPRECADO)

 

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 : 

1002168-63.2020.8.11.0037. DEPRECANTE: BANCO DO BRASIL S/A 

DEPRECADO: ELOIZA CRISTINA CASTELAN Vistos. Cumpra-se na forma 

deprecada. Verificada que esta precatória não está instruída com os 

documentos necessários e comprovantes de pagamentos das custas e 

diligências, ou comprovação do deferimento da justiça gratuita, intime-se 

para regularização e devido preenchimento de tais requisitos. Após, 

devolvam-se os autos à origem com as homenagens deste Juízo, 

procedendo-se as baixas e anotações de estilo. Promovam-se as 

diligências necessárias, inclusive, se necessário, fora do expediente 

forense e em plantão judicial. Independentemente de nova conclusão: a) 

Após o cumprimento ou resultado negativo da diligência, devolvam-se os 

autos à origem com as homenagens deste Juízo, procedendo-se as 

baixas e anotações de estilo; b) Constatando que o ato deva ser praticado 

em outra comarca, diante do caráter itinerante, remeta-se a deprecata, 

oficiando-se a origem e anotando-se. Comunique-se à Comarca 

Deprecante, prestando as informações. Via digitalmente assinada da 

decisão e devidamente instruída servirá como mandado, carta precatória 

ou ofício. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. - 
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Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000813-52.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA VIEIRA SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREA MARIA LACERDA PLAVIACK OAB - MT6893/O (ADVOGADO(A))

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TAM LINHAS AÉREAS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO RIVELLI OAB - MT19023-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1000813-52.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ANA PAULA VIEIRA 

SANTANA REQUERIDO: TAM LINHAS AÉREAS S/A Vistos. Ante a certidão 

de ID nº 30723050, verifico que a sentença que homologou o acordo (ID nº 

24640383), isentou as partes de recolhimentos de custas remanescentes, 

nos termos do artigo 90, §3º, do Código de Processo Civil. Assim, 

remetam-se os autos ao arquivo, com as baixas necessárias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 27 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002168-63.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KAMILL SANTANA CASTRO E SILVA OAB - MT11887-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELOIZA CRISTINA CASTELAN (DEPRECADO)

 

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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002092-39.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J. I. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS SUELEN GARCIA OAB - MT12190-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. C. D. I. A. L. -. M. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002092-39.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: JHONLAY ILTO MAINARDI REQUERIDO: EVOLUST 

COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS LTDA - ME Vistos. Trata-se de 

AÇÃO CAUTELAR ANTECEDENTE, COM PEDIDO DE TUTELA CAUTELAR 

DE URGÊNCIA proposto por JHONLAY ILTO MAINARDI em face do 

EVOLUST COMERCIO DE INSUMOS AGRICOLAS, devidamente qualificados 

nos autos. Alega, em síntese, que, no dia 15 de abril deste ano, recebeu 3 

(três) intimações de protesto via Cartório do 2o Oficio, o qual informou que 

o débito refere-se a duplicatas. Aduz que desconhece tal débito e que 

jamais deu aceite em qualquer duplicata ou boleto vindo da requerida, bem 

como que, ao procurar a requerida em sua sede, está se negou a 

fornecer as referidas duplicatas e/ou contratos geradores da suposta 

dívida. Assevera que protocolou junto a requerida notificação, solicitando 

que esta apresentasse o boleto, duplicata ou contrato e o valor devido 

para análise pelo requerente, no prazo de 24 horas, contudo, até a 

presente data a solicitação do autor não foi respondida. Afirma, ainda, que 

é pequeno produtor rural, que planta em fazenda arrendada, não dispondo 

de recursos próprios para realizar o plantio da safra 2020/2021, 

necessitando de crédito de instituições financeiras e empresas do ramo 

para poder gerir sua atividade, estando impossibilitado de contrair 

créditos, tendo em vista os protestos informados e a ameaça, pelo 

requerido, de negativação do nome do autor junto aos cadastros de 

inadimplentes. Assim, requer a concessão de tutela de urgência para 

determinar a suspensão dos protestos números: 69213, 69214 e 69215, e 

que a requerida se abstenha de incluir o nome do autor no 

SERASA/SPC/SCPC ou em qualquer outro órgão de proteção ao crédito 

até o final julgamento da ação, sob pena de multa diária, bem como para 

determinar que a requerida apresente supostos boletos e duplicatas que 

geraram a dívida cobrada. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, 

recebo a inicial por estar em conformidade com os preceitos legais. De 

acordo com a nova sistemática normativa vigente, com a entrada em vigor 

do Código de Processo Civil, é cediço que a tutela provisória se divide em 

Tutela de Urgência e de Tutela de Evidência. Nestes termos: “Art. 294. A 

tutela provisória pode fundamentar-se em urgência ou evidência”. A tutela 

de urgência está regulamentada no artigo 300 do Novo Código de 

Processo Civil, que prevê: “A tutela de urgência será concedida quando 

houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de 

dano ou o risco ao resultado útil do processo”. Complementando o 

preceptivo, temos o artigo 303 também do novo códex, que dispõe acerca 

do pedido de tutela antecipada: “Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, o direito que se buscar realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo”. Para que se antecipem os 

efeitos da tutela é extremamente necessário que esteja escoimado de 

dúvidas o pedido mediato – presentes a probabilidade do direito e o perigo 

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

premissas, no caso dos autos, o requerente pleiteia a suspensão de três 

protestos efetivados em seu nome, alegando que desconhece a 

existência de tal dívida. Conforme entendimento já pacificado pela doutrina 

e jurisprudência pátria, tratando-se de ação declaratória negativa, deverá 

ser aplicado o “princípio da impossibilidade da prova negativa”, recaindo 

sobre a demandada o ônus de provar a existência do negócio subjacente, 

demonstrando a existência do crédito que se pretende desconstituir, nos 

termos do artigo 373, 1º, do Código de Processo Civil. Assim, no caso em 

tela, mostra-se inviável atribuir ao demandante o ônus de comprovar que 

não efetuou qualquer contratação como requisito à concessão de tutela, 

visto que implicaria em produção de prova diabólica (prova de fato 

negativo), sendo clara a sua impossibilidade ou extrema dificuldade de 

realização. Deste modo, em sede de cognição sumária, tendo o requerente 

alegado a inexistência da relação jurídica entre as partes, e considerando 

os documentos acostados aos autos, em especial os de Id. 31429916/ 

31429919, que comprovam a existência de protesto em nome da parte 

requerente e a cobrança do débito pela requerida, resta demonstrada a 

verossimilhança das alegações iniciais. Ainda, no caso em apreço, 

vislumbro a presença do perigo de dano, visto que a inclusão do nome da 

parte autora nos cadastros de inadimplentes impacta seu crédito, 

comprometendo suas atividades econômicas. Acrescento que a 

concessão da medida não trará nenhum prejuízo a parte demanda, 

tampouco há perigo de sua irreversibilidade. Ante o exposto, DEFIRO A 

TUTELA ANTECIPADA PLEITEADA para determinar a suspensão dos 

protestos de nº 69213, 69214 e 69215 junto ao Cartório do Segundo Ofício 

da Comarca de Paranatinga/MT, bem como para determinar que a 

requerida se abstenha de inserir o nome da parte requerente junto aos 

cadastros de inadimplentes, em razão do débito objeto da lide, até ulterior 

decisão de mérito, sob pena de multa diária, que fixo em R$ 200,00 (cem 

reais), a ser revertida em favor da parte requerente até o limite de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Expeça-se ofício ao cartório competente. 

Outrossim, no tocante ao pedido de exibição dos documentos que 

comprovem a dívida que motivou a cobrança alegada como indevida, 

entendo que é pertinente, eis que tratam-se de documentos comuns as 

partes e indispensáveis ao deslinde do feito. Ademais, a existência de tais 

documentos resta demonstrado pela notificação do protesto, bem como há 

provas nos autos demonstrando que houve prévio requerimento por via 

extrajudicial, o qual não foi atendido. Neste sentido: MEDIDA CAUTELAR. 

EXIBIÇÃO DE DOCUMENTOS. REQUISITOS. 1. Nos termos do REsp 

1.139.453-MS, processado nos termos do art. 543-C do CPC, a cautelar é 

cabível como medida preparatória, bastando a demonstração da existência 

da 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. 2. Requisitos demonstrados à espécie, ensejando o 

acolhimento do pedido. Recurso não provido. (TJ-SP - AC: 

90014799420098260506 SP 9001479-94.2009.8.26.0506, Relator: Melo 

Colombi, Data de Julgamento: 27/02/2019, 14ª Câmara de Direito Privado, 

Data de Publicação: 27/02/2019). Assim, defiro o pedido, e determino que 
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a parte requerida exiba, no prazo de 10 (dez) dias, os boletos, duplicatas, 

contratos e demais documentos que geraram a dívida objeto da lide. 

Efetivada a tutela cautelar, intime-se a parte autora para, no prazo de 30 

(trinta) dias, formular pedido principal, nos termos do artigo 308 do Código 

de Processo Civil Sem prejuízo, cite-se o requerido para, no prazo de 5 

(cinco) dias, contestar o pedido e indicar as provas que pretende 

produzir, devendo constar do mandado a advertência de que não sendo 

contestado o pedido, os fatos alegados pelo autor presumir-se-ão aceitos 

pelo réu como ocorridos, nos termos dos artigos 306 e 307 do Código de 

Processo Civil. Caso seja apresentada contestação, intime-se a parte 

autora para que, no prazo de 15 (quinze) dias, apresente impugnação à 

contestação (artigo 307, parágrafo único, do Código de Processo Civil). 

Não sendo apresentada contestação, concluso para análise. Certifique-se 

o necessário. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004318-51.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRE ALVES FERREIRA (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 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004318-51.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: ANDRE ALVES FERREIRA REQUERIDO: ENERGISA MATO 

GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Inicialmente, com 

relação ao pedido de inversão do ônus da prova, formulado pela parte 

requerente na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a 

facilitação da defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a 

inversão do ônus da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a 

critério do Juiz, for verossímil a alegação ou quando ele foi 

hipossuficiente, segundo as regras ordinárias de experiência. No caso 

dos autos, os fatos apresentados permitem a caracterização de uma 

relação consumerista entre as partes, de modo que o presente feito deve 

ser regido pelos ditames do Código de Defesa do Consumidor. Ademais, 

resta comprovada a hipossuficiência da parte requerente pelos 

documentos juntados na inicial, e pelo consequente deferimento da 

assistência judiciária gratuita, bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor da parte autora. Ausentes questões preliminares e 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. 

Primeiramente, proceda-se a intimação da parte requerida para que 

apresente o histórico de consumo da Unidade Consumidora nº 

6/933873-2, referente aos anos de 2017, 2018, 2019 e 2020. Sem 

prejuízo, verifico que consta pedido da parte requerente de realização de 

perícia no medidor de energia, o qual defiro. Para tanto, oficie-se ao 

INMETRO para que, no prazo de 10 (dez) dias, indique perito habilitado 

para a realização da referida perícia. Após, intime-se o perito indicado 

para formular proposta de honorários e currículo, com comprovação de 

especialização, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do Código de 

Processo Civil). Com a proposta de honorários, intimem-se as partes para 

os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e, ante o 

deferimento da inversão do ônus da prova, o consequente depósito da 

verba honorária pela parte requerida. Consigno que, em que pese o 

deferimento da inversão do ônus da prova não possuir o condão de 

obrigar a parte requerida a arcar com os custos da prova pericial pleiteada 

pela parte contraria, a ausência de pagamento dos honorários e a 

consequente não realização da prova, levará a presunção de veracidade 

dos fatos alegado inicial. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – 

AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL C/C DANOS - PERÍCIA – INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA QUE NÃO ACARRETA A INVERSÃO DO ÔNUS DE 

ADIANTAR AS CUSTAS PERICIAIS – CONSEQUÊNCIAS PROCESSUAIS 

CARREADAS À CONCESSIONÁRIA EM CASO DE NÃO EFETUAR O 

PAGAMENTO DOS HONORÁRIOS PERICIAIS – PRECEDENTES DO STJ – 

RECURSO DESPROVIDO. 01. Consoante entendimento pacífico do Superior 

Tribunal de Justiça, a inversão do ônus da prova não tem o efeito de 

obrigar a parte contrária a arcar com as custas da prova requerida pelo 

consumidor. No entanto, sofre as consequências processuais advindas 

de sua não produção, se assim entender o magistrado condutor do feito. 

02. Recurso desprovido. (TJ-MS - AI: 14101958820198120000 MS 

1410195-88.2019.8.12.0000, Relator: Des. Vladimir Abreu da Silva, Data 

de Julgamento: 27/09/2019, 4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

30/09/2019). O desempenho do encargo independerá de compromisso, 

devendo o perito observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, 

ambos do Código de Processo Civil. Com o depósito dos honorários, 

intime-se o perito a indicar data para a realização dos trabalhos periciais, 

intimando-se a seguir as partes e os assistentes técnicos (artigo 474 

Código de Processo Civil). O prazo para apresentação do laudo pericial 

fica estabelecido em 30 (trinta) dias. Os pareceres técnicos deverão ser 

apresentados em juízo no comum prazo de 10 (dez) dias a contar da 

intimação da apresentação do laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo 

Civil). Após, intimem-se as partes para manifestação sobre o laudo, e 

remetam os autos conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002149-57.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO HENRIQUE CABRAL E COSTA OAB - GO54550 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRO BARROS DE BARROS (REU)

EDEVALDO RODRIGUES (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1002149-57.2020.8.11.0037 AUTOR: 

CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR REU: ELISANDRO BARROS DE 

BARROS, EDEVALDO RODRIGUES Vistos. Trata-se de AÇÃO 

INDENIZATÓRIA ajuizada por CARLOS ALBERTO BARRETO JUNIOR em 

desfavor de ELISANDRO BARROS DE BARROS e EDEVALDO 

RODRIGUES, devidamente qualificados nos autos. Determinada a intimação 

da parte requerente para comprovar o recolhimento da taxa judiciária e 

das custas processuais, em 15 (quinze) dias, manifestou-se ela pela 

desistência da ação. É o relato do necessário. Fundamento e decido. 

Analisando os autos, denota-se que foi oportunizado a parte requerente 

emendar a inicial, a fim de que preenchesse os requisitos exigidos para 

sua admissibilidade, sem que fossem atendidas na íntegra as 

determinações. Diante de tal hipótese, dispõe o artigo 290 do Código de 

Processo Civil que: “Será cancelada a distribuição do feito se a parte, 

intimada na pessoa de seu advogado, não realizar o pagamento das 

custas e despesas de ingresso em 15 (quinze) dias”. Nesse sentido, 

segue Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria Geral da 

Justiça/MT - Foro Judicial, em seu artigo 456, in litteris: “Art. 456. A taxa 

judiciária, as custas judiciais e despesas judiciais deverão ser recolhidas 

no ato da distribuição da inicial, exceto nos casos em que a parte 

demonstre incapacidade momentânea do pagamento, desde que 

comprovada tal necessidade ou impossibilidade no momento exigível. § 1º 

Não havendo preparo, no prazo de 30 (trinta) dias, a secretaria certificará 

o fato, enviará o feito ao gabinete para análise acerca do julgamento sem 

resolução do mérito com o arquivamento definitivo pela secretaria, sendo 

desnecessário a anotação na Central de Distribuição. § 2º Havendo 

recolhimento a menor das custas devidas, antes do arquivamento dos 

autos, deve-se intimar a parte para o fim de complementação. § 3 º O 

prazo a que alude o § 1º será contado a partir da intimação do advogado 

da parte, feita por meio do Diário da Justiça ou outra forma prescrita em 

lei”. Ante o exposto, em conformidade como o disposto no artigo 290 do 

Código de Processo Civil, determino o CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO 

DO FEITO e, consequentemente, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, III, do mesmo códex. Sem 

custas e honorários, visto que na hipótese houve somente a tentativa 

frustrada de distribuição da ação. Certificado o trânsito em julgado, 

remetam-se os autos ao arquivo definitivo, com as cautelas de estilo. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001680-11.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCOS ROBERTO CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001680-11.2020.8.11.0037. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO 

EXECUTADO: SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP, MARCOS 

ROBERTO CAMARGO Vistos. Cumpra-se a decisão anterior. PRIMAVERA 

DO LESTE, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001294-49.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO NUNES CIRQUEIRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

HERBERT COSTA THOMANN OAB - MT27466/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da Legislação vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimadas as 

partes para indicar as provas que pretendem produzir, no prazo de 15 

(quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001015-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO JANOSKI CARVALHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001015-92.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: BANCO J. SAFRA S.A REQUERIDO: SAULO JANOSKI 

CARVALHO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO 

proposta pelo BANCO J. SAFRA S/A em face de SAULO JANOSKI 

CARVALHO, ambos devidamente qualificados nos autos, formulado com 

base no Decreto-Lei 911/69, cujo contrato de alienação fiduciária está 

regularmente formalizado entre as partes, para aquisição do bem: marca 

Ford, modelo New Fiesta SE 1.6, ano fabricação 2019, cor branco, chassi 

9BFZD55P2KB619310, placa QCX0547. Junta documentos. Decido. A 

mora está comprovada pela Notificação Extrajudicial e aviso de 

recebimento (ID nº 29628037). Assim, DEFIRO LIMINARMENTE a busca e 

apreensão do bem descrito na inicial, onde estiver, devendo o bem ser 

depositado em mãos do representante do autor, que será responsável 

pelo mesmo na qualidade de depositário fiel, mediante auto 

circunstanciado especificando o estado do automóvel, o qual deverá 

permanecer nesta Comarca até o término do prazo de 05 dias, para que o 

requerido pague integralmente a dívida, devendo incluir o valor das custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre 

o valor da causa para efeito de pagamento da dívida no prazo legal (artigo 

3º, §2º, do Decreto-Lei 911/ 1969). Com o cumprimento da liminar, cite-se 

a parte requerida para, querendo, apresentar contestação, no prazo de 15 

(quinze) dias, consignando que a resposta poderá ser apresentada ainda 

que o devedor tenha efetivado a quitação da dívida pendente, caso 

entenda ter havido pagamento a maior e desejar restituição (artigo 3º, §§ 

3º e 4º do Decreto-Lei 911/1969). Autorizo os benefícios do artigo 212, 

§2º, do Código de Processo Civil, bem como, autoriza-se, desde já, o 

reforço policial e o arrombamento do local onde estiver o veículo, caso 

haja resistência da parte requerida ou de terceiro ao fiel cumprimento da 

presente medida. Na hipótese do bem se encontrar em Comarca diversa 

da competência deste Juízo, a parte requerente valer-se da faculdade 

prevista no artigo 3º, §12 do Decreto-lei 911/69. Defiro eventual pedido da 

parte de oferecimento de meios para cumprimento do mandado. No que se 

refere ao pedido de item “b”, verifico que, conforme extratos de ID nº 

29628039, não há multas incidentes sobre o RENAVAN do veículo, bem 

como o IPVA já encontra-se lançado em nome do requerido. Via 

digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como mandado. A 

presente citação/intimação deverá ser acompanhada da íntegra da petição 

inicial e dos documentos. Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio 

às regras fundamentais dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de 

Processo Civil, fica vedado o exercício da faculdade prevista no artigo 340 

do Código de Processo Civil. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. 

Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001015-92.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO J. SAFRA S.A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAULO JANOSKI CARVALHO (REQUERIDO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1004036-13.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FAVERO DA SILVA & CIA LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HENNYNK FERNANDO PRATES OAB - MT20967-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME (EXECUTADO)

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO (EXECUTADO)

CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1004036-13.2019.8.11.0037. 

EXEQUENTE: FAVERO DA SILVA & CIA LTDA - EPP EXECUTADO: 

RONIVALDO DE SOUZA CAMARGO, CAMARGO SERVICOS AGRICOLAS 

LTDA - ME, CONSTRUTORA E INCORPORADORA 3 IRMAOS LTDA - ME 

Vistos. Inicialmente, em análise ao pedido de Id nº 29253029, ressalto que 

o artigo 139, IV, do CPC/15 dispõe que: “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”. Assim, dúvida 

não há de que o Novo Código de Processo Civil permitiu ao Magistrado 

adotar medidas coercitivas, dando efetividade à execução e garantindo o 

resultado pretendido pelo exequente. Contudo, o artigo 8º do CPC/2015, 

dispõe que “ao aplicar o ordenamento jurídico, o juiz atenderá aos fins 

sociais e às exigências do bem comum, resguardando e promovendo a 

dignidade da pessoa humana e observando a proporcionalidade, a 

razoabilidade, a legalidade, a publicidade e a eficiência”. Tais dispositivos, 

indiscutivelmente, devem ser analisados conjuntamente, de modo a 

atender aos interesses do credor, respeitado o princípio da menor 

onerosidade do devedor (art. 805, CPC). Portanto, não se mostra razoável 

bloquear/suspender a habilitação, os cartões de crédito e eventuais 

liberações de financiamentos em instituições bancárias em nome do 

executado, de modo a compeli-lo ao pagamento da dívida, pois, tal medida, 

seria abusiva, não se coaduna com o objeto do processo de execução, 

que é a excussão de bens do devedor, e não a punição da pessoa do 

devedor. Nesse sentido, cita-se a jurisprudência: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL. INDEFERIMENTO DO PEDIDO DE APLICAÇÃO DE 

MEDIDAS ATÍPICAS, COM BASE NO INCISO IV DO ART. 139 DO CPC/2015 
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RATIFICADO. O fato da devedora até o presente momento não ter pago o 

débito, não se mostra suficiente para a adoção das medidas atípicas 

buscadas pela ora agravante suspensão da CNH da agravada, eis que 

retrata malferimento a direito de livre locomoção, salvaguardado pela CF. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO MONOCRATICAMENTE IMPROVIDO. (Agravo 

de Instrumento Nº 70078300258, Décima Primeira Câmara Cível, Tribunal 

de Justiça do RS, Relator: Guinther Spode, Julgado em 12/07/2018).” 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

EDUCACIONAIS. MONITÓRIA. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Não 

localização de bens da devedora passíveis de penhora. Pedido de 

expedição de mandado para apreensão da Carteira Nacional da 

Habilitação, do passaporte e cancelamento dos cartões de crédito da 

devedora até a quitação do débito. Indeferimento. Restrição de direitos: 

abusividade na medida pretendida. Ademais, tais medidas não se 

prestariam a alcançar o fim almejado. Decisão mantida. Agravo improvido” 

(AI nº 2225383-06.2016.8.26.0000; Rel. Des. Francisco Occhiuto Júnior; 

32ª Câmara de Direito Privado; J. 01/12/2016- TJ/SP). Ante o exposto, 

indefiro os pedidos constantes no Id nº 29253029, referentes a bloqueio 

dos cartões de crédito, suspensão de direitos políticos e do exercício da 

profissão, bem como busca e apreensão do passaporte dos executados. 

Sem prejuízo, defiro o requerimento de penhora on line em nome das 

partes executadas no valor atualizado da dívida, que perfaz o montante de 

R$158.505,88 (cento e cinquenta e oito mil quinhentos e cinco reais e 

oitenta e oito centavos). Deve ser consignado que o artigo 835 do Código 

de Processo Civil declara qual ordem de preferência para a realização da 

penhora. Inclua-se a minuta de bloqueio. Realizada a penhora, as partes 

executadas deveram ser intimadas, nos termos do artigo 841 do Código de 

Processo Civil. Caso o valor bloqueado seja irrisório com relação ao valor 

do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista que, nos termos do 

artigo 836 do Código de Processo Civil, não se levará a efeito a penhora 

quando ficar evidente que o produto da execução dos bens encontrados 

será totalmente absorvido pelo pagamento das custas da execução. 

Defiro ainda, o pedido de inclusão de restrição aos veículos através do 

sistema RENAJUD em nome dos executados. Proceda-se às diligências a 

fim de se incluir a restrição no veículo registrado em nome dos 

executados, junto ao DETRAN/MT, utilizando-se o Sistema RENAJUD. 

Realizada a diligência, expeça-se mandado de penhora e avaliação dos 

automóveis. Após a avaliação, intimem-se as partes para manifestação, 

no prazo de 10 (dez) dias. Outrossim, defiro o pedido de expedição de 

ofício ao SERASA/SPC para negativação do nome dos executados em 

razão deste processo, ante o disposto no artigo 782, §3º, do Código de 

Processo Civil. Restando negativas as diligências, intime-se a parte 

exequente para requerer o que entender de direito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003635-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KUZMA KILIN (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))

 

Intimo as partes para manifestarem sobre a proposta de honorário, id. 

21404892, no prazo de 15 dias. Deverá ainda, no mesmo prazo, 

requererem o que entenderem de direito nos moldes do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil com consequente depósito da verba honorária 

pela parte embargante. Intimo ainda a parte requerida para, no mesmo 

prazo, manifestar sobre a proposta de honorários, id. 31448514.

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000401-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON APARECIDO ANDRADE (REU)

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para se manifestar sobre a certidão do Oficial de 

Justiça no prazo de 15( quinze) dias .

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003635-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KUZMA KILIN (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))

 

Intimo as partes para, no prazo de 15 dias, requererem o que entenderem 

de direito nos moldes do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil. 

Intimo ainda a parte requerida para, no mesmo prazo, manifestar sobre a 

proposta de honorário, id. 31448514.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001147-23.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDER MARINGOLO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Katherine Nunes de Souza Crivellaro OAB - MT11422/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Intimo as partes para manifestarem sobre a proposta de honorário, id. 

31448524 , no prazo de 15 dias. Deverá ainda, no mesmo prazo, 

requererem o que entenderem de direito nos moldes do artigo 465, §1º, do 

Código de Processo Civil com consequente depósito da verba honorária 

pela parte requerida.

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002140-95.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SERGIO LISA DE FIGUEIREDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002140-95.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: SERGIO LISA DE FIGUEIREDO REQUERIDO: INDIANA AGRI 

COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SERGIO 

LISA DE FIGUEIREDO em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E 

EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI, ambos devidamente qualificados nos 

autos. Compulsando os autos, verifico que a parte requerida ajuizou Ação 

de Recuperação Judicial sob nº 1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite 

na 2ª Vara Cível desta Comarca, onde o autor foi listado como credor. No 

entanto, em consulta ao mencionado processo, constato que o Juízo 

determinou a suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios em 

face do requerente, conforme decisão constante no ID nº 31181130, bem 

como o feito encontra-se aguardando a apresentação do relatório final 

pelo perito nomeado, oportunidade em que será deferida ou não a 

recuperação judicial da empresa. Desse modo, a fim de evitar decisões 

conflitantes, ou até no caso de eventual incompetência deste Juízo, 

postergo a análise do pedido cautelar após a decisão do Juízo da 2ª Vara 

Cível desta Comarca. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. 

Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002138-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CECILIA WESSNER (REQUERIDO)

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002138-28.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 

REQUERIDO: PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP, NEUSA CECILIA 

WESSNER Vistos. Trata-se de TUTELA DE URGÊNCIA REQUERIDA EM 

CARÁTER ANTECEDENTE proposta por CHS AGRONEGÓCIO – INDÚSTRIA 

E COMÉRCIO LTDA em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO 

DE CEREAIS EIRELI e NEUSA CECÍLIA WESSNER, todos devidamente 

qualificados nos autos. Alega, em síntese, que firmou contratos de compra 

e venda com a primeira requerida (INDIANA), com a finalidade de 

corretagem e comercialização de grãos. DATA CONTRATO ENTREGA 

VOLUME/PRODUTO PREÇO 03/05/2019 4932 01 a 30/07/2020 6.000 

ton./milho R$38,00 (saca) 03/05/2019 4933 01 a 30/07/2020 6.000 

ton./milho R$38,00 (saca) 14/05/2019 5109 01 a 30/07/2020 12.000 

ton./milho R$38,00 (saca) 23/08/2019 6861 01 a 28/02/2020 4.000 

ton./milho R$73,00 (saca) 23/08/2019 6863 01 a 28/02/2020 4.000 

ton./milho R$73,50 (saca) 23/08/2019 6864 01 a 28/02/2020 4.000 

ton./milho R$74,00 (saca) 12/09/2019 7233 01 a 15/05/2020 3.000 

ton./milho R$77,70 (saca) 13/09/2019 7293 01 a 25/08/2020 1.200 

ton./milho R$25,00 (saca) Aduz que a relação contratual mantida com a 

segunda requerida (NEUSA) envolvia o custeio (antecipação) de sua 

lavoura, ou seja, formalizou-se um contrato de compra e venda de soja em 

grãos no qual se previu um adiantamento (ID nº 31481163). DATA 

CONTRATO ENTREGA VOLUME/PRODUTO PREÇO 07/08/2019 P850075-20 

01/02 a 30/03/2020 44.092 sacas de soja U$500.000,00 Argumenta que, 

em 19/09/2019 realizou o adiantamento da quantia de U$ 500.000,00 

(quinhentos mil dólares), em 16/12/2019, o valor de U$ 43.234,78 

(quarenta e três mil duzentos e trinta e quatro dólares e setenta e oito 

centavos) e 27/12/2019, o valor de U$ 3.030,00 (três mil e trinta dólares). 

Informa que, tendo em vista a firmação do contrato de compra e venda de 

soja em grãos (nº P850075-20), a segunda requerida (NEUSA) não 

efetuou a entrega do produto, objeto de garantia real, bem como, na data 

de 17/02/2020, ajuizou Ação de Recuperação Judicial em segredo de 

justiça (1000259-62.2020.8.11.0044), em trâmite na 1ª Vara Cível de 

Paranatinga/MT). Sustenta que identificou a existência de contrato de 

compra e venda de soja entre as requeridas (INDIANA e NEUSA), fato 

indubitavelmente comprovado pela nota fiscal 920 (ID nº 31481142 – pág. 

07), emitida pela segunda requerida (NEUSA), em 17/03/2020. Afirma que, 

após o ajuizamento da recuperação judicial pela segunda requerida 

(NEUSA), a qual incluiu a primeira requerida (INDIANA) na relação de 

credores, bem como pelo fato de comercializar, entregar e depositar 

produto (soja) justamente para a própria credora, pode configurar o 

favorecimento de um credor em prejuízo dos demais. Alega que o preço 

consignado na nota fiscal seria inferior ao preço de mercado do produto 

(soja) na data da emissão (17/03/2020) que, na região, seria de R$ 78,00 

(setenta e oito reais) a saca. Informa, ainda, que a primeira requerida 

(INDIANA) também ajuizou Ação de Recuperação Judicial 

(1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível de Primavera do 

Leste/MT) em segredo de justiça, a qual incluiu a segunda requerida 

(NEUSA) na relação de credores. Assim, requer em tutela antecipada, 

inaudita altera parte, que seja determinada a suspensão da exigibilidade do 

depósito referente ao valor remanescente do produto entregue pela 

primeira requerida (INDIANA) no valor de R$ 5.880.000,00 (cinco milhões 

oitocentos e oitenta mil reais) em razão da existência de indícios de 

fraude, bem como que as requeridas apresentem os contratos de compra 

e venda, assim como as respectivas notas fiscais que demonstrem a 

comercialização e entrega de produtos da segunda requerida (INDIANA) à 

primeira requerida (NEUSA) no importe de R$341.760,00 (trezentos e 

quarenta e um mil setecentos e sessenta reais), crédito este incluído na 

recuperação judicial nº 1000259-62.2020.811.0044, em trâmite na 1 ª Vara 

Cível de Paranatinga/MT, e R$3.287.500,00 (três milhões duzentos e 

oitenta e sete mil e quinhentos reais), crédito este incluído na recuperação 

judicial nº 1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível de 

Primavera do Leste/MT. É o relatório. Fundamento e decido. É de se 

registrar que a tutela antecipada caracteriza-se 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 NCPC, 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. Compulsando os autos, verifico que a 

Recuperação Judicial ajuizada pela primeira requerida INDIANA (Processo 

nº 1001969-41.2020.8.11.0037), em trâmite na 2ª Vara Cível desta 

Comarca, está aguardando a apresentação do relatório final pelo perito 

nomeado, oportunidade em que será deferida ou não a recuperação 

judicial da empresa. Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes, ou 

até no caso de eventual incompetência deste Juízo, postergo a análise do 

pedido de suspensão da exigibilidade do depósito em razão da existência 

de indícios de fraude para momento posterior a decisão daquele Juízo. Por 

outro lado, o requerente pretende a exibição dos contratos e notas fiscais 

para apurar a existência de indícios de fraude, a qual entendo que seu 

deferimento não comportará em conflito com futura decisão do Juízo em 

que tramita o pedido de Recuperação Judicial da 1ª requerida. Ante o 

exposto, DEFIRO em parte o pedido liminar, nos termos do artigo 300 do 

Código de Processo Civil, e DETERMINO que as requeridas apresentem os 

contratos de compra e venda, assim como as respectivas notas fiscais 

que demonstrem a comercialização e entrega de produtos da segunda 

requerida (INDIANA) à primeira requerida (NEUSA) no importe de 

R$341.760,00 (trezentos e quarenta e um mil setecentos e sessenta 

reais), crédito este incluído na recuperação judicial nº 

1000259-62.2020.811.0044, em trâmite na 1 ª Vara Cível de 

Paranatinga/MT, e R$ 3.287.500,00 (três milhões duzentos e oitenta e sete 

mil e quinhentos reais), crédito este incluído na recuperação judicial nº 

1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível de Primavera do 

Leste/MT, no prazo de 05 (cinco) dias. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo 

o necessário, com as cautelas de estilo. Publique-se e intime-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002067-26.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SIDIANI GOLDONI DICK (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INDIANA AGRI COMERCIO E EXPORTACAO DE CEREAIS EIRELI 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002067-26.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: SIDIANI GOLDONI DICK REQUERIDO: INDIANA AGRI 

COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE CEREAIS EIRELI Vistos. Trata-se de AÇÃO 

CAUTELAR INOMINADA COM TUTELA DE URGÊNCIA ajuizada por SIDIANI 

GOLDONI DICK em face de INDIANA AGRI COMÉRCIO E EXPORTAÇÃO DE 

CEREAIS EIRELI, ambos devidamente qualificados nos autos. Compulsando 

os autos, verifico que a parte requerida ajuizou Ação de Recuperação 

Judicial sob nº 1001969-41.2020.8.11.0037, em trâmite na 2ª Vara Cível 

desta Comarca, onde o autor foi listado como credor. No entanto, em 

consulta ao mencionado processo, constato que o Juízo determinou a 

suspensão de todos e quaisquer atos expropriatórios em face do 

requerente, conforme decisão constante no ID nº 31181130, bem como o 
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feito encontra-se aguardando a apresentação do relatório final pelo perito 

nomeado, oportunidade em que será deferida ou não a recuperação 

judicial da empresa. Desse modo, a fim de evitar decisões conflitantes, ou 

até no caso de eventual incompetência deste Juízo, postergo a análise do 

pedido cautelar após a decisão do Juízo da 2ª Vara Cível desta Comarca. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002069-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUSTAVO WESSNER (REQUERIDO)

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002069-93.2020.8.11.0037. 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: VALMIR LUIZ 

WESSNER, VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER, WILLIAN 

GUSTAVO WESSNER Vistos. Compulsando os autos, verifico que a 

Recuperação Judicial ajuizada pela empresa INDIANA (Processo nº 

1001969-41.2020.8.11.0037), em trâmite na 2ª Vara Cível desta Comarca, 

está aguardando a apresentação do relatório final pelo perito nomeado, 

oportunidade em que será deferida ou não a recuperação judicial da 

empresa. Assim, considerando que o cumprimento do arresto deferido 

nestes autos implica na remoção de produto que encontra-se depositado 

nos armazéns da empresa INDIANA AGRI, denoto a possibilidade de 

confusão patrimonial entre a soja de propriedade da referida empresa e 

aquela depositada pelo requerido ou por terceiros. Desse modo, a fim de 

evitar confusão patrimonial, constrição ao patrimônio de terceiros 

estranhos a lide ou inconsistências no relatório final da recuperação 

judicial, suspendo o cumprimento do arresto deferido neste feito, até a 

finalização do referido relatório. Proceda-se a citação da parte executada, 

conforme determinado na decisão retro. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005599-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO ITAUCARD S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANIO GOMES ALVES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME VILLASBOAS MALBURG OAB - SC46239 (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 : 

1005599-42.2019.8.11.0037. REQUERENTE: BANCO ITAUCARD S/A 

REQUERIDO: SANIO GOMES ALVES Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA 

E APREENSÃO ajuizado por BANCO ITAUCARD S/A contra SANIO GOMES 

ALVES, ambos qualificados. Alega que firmou Contrato de Financiamento 

com o requerido, referente ao crédito no valor de R$ 21.383,57 (vinte e um 

mil trezentos e oitenta e três reais e cinquenta e sete centavos), que 

deveria ser pago em 48 prestações, destinado à aquisição de um veículo 

alienado fiduciariamente, Marca: FIAT, Modelo: SIENA GRAND FL ATT C, 

Ano: 2016, Cor: BRANCA, Placa: NPK7753, RENAVAM: 1079781401, 

CHASSI: 9BD19713MG3294402. Aduz que o requerido deixou de adimplir 

as prestações vencidas a partir de 01/06/2019, e requereu, liminarmente, 

a busca e apreensão do veículo alienado. No Id nº 24851588, liminar de 

busca e apreensão, esta devidamente cumprida, conforme auto de busca, 

apreensão e depósito constante no ID nº 25126138/25126853. 

Devidamente citada, a parte requerida purgou a mora, juntou aos autos 

comprovantes de pagamento do débito, pugnando pela restituição do 

veículo, bem como apresenta contestação, requerendo a revisão das 

cláusulas contratuais, ante a cobrança de taxas e juros ilegais e a 

aplicação da teoria da inversão do ônus da prova, condicionando o 

requerido a apresentar os documentos de contratação do aludido 

financiamento (Id nº 25276205). No Id nº 26018154, impugnação à 

contestação. 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, constata-se que, conforme a guia de depósito 

judicial apresentada (nº 25276227/25276223), a parte requerida efetuou o 

pagamento das parcelas vencidas e vincendas, com os acréscimos 

contratuais, custas e os honorários arbitrados, não havendo que se 

cogitar do pagamento apenas das vencidas. Conforme redação atribuída 

pela Lei nº 10.931/2004 ao artigo 3º, § 2º, do Decreto-Lei nº 911/69, o 

devedor poderá pagar, em 05 (cinco) dias, a integralidade da dívida 

pendente, devendo incluir-se tanto as prestações vencidas quanto 

aquelas que se venceram antecipadamente. Neste sentido: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO - PURGAÇÃO DA 

MORA - RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO APREENDIDO - NECESSIDADE DE 

QUITAÇÃO INTEGRAL DO SALDO DEVEDOR. - Para haver a purga da 

mora, é necessário que a parte interessada deposite o valor integral do 

débito e não somente as parcelas vencidas. - O § 1º, do artigo 3º, do 

Decreto-Lei 911/69, recentemente alterado pela Lei 13.043, de 14 de 

novembro de 2014, dispõe, claramente, que: "o devedor fiduciante poderá 

pagar a integralidade da dívida pendente, segundo os valores 

apresentados pelo credor fiduciário na inicial", que, por óbvio, compreende 

as prestações vencidas e as vincendas, com os acréscimos contratuais, 

custas e os honorários arbitrados, não havendo que se cogitar do 

pagamento apenas das vencidas. (TJ-MG - AI: 10000160065850001 MG, 

Relator: Juliana Campos Horta, Data de Julgamento: 16/05/0016, Câmaras 

Cíveis / 12ª CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 24/05/2016). Ainda, 

verifico que, no Id nº 27723909, foi juntado o termo de restituição do 

veículo apreendido. Quanto aos pedidos formulados em sede de 

contestação, referentes à revisão das cláusulas contratuais, à aplicação 

do Código de Defesa do Consumidor, da caracterização de anatocismo, 

dos encargos e juros, bem como ao pedido de pagamento em dobro dos 

valores cobrados indevidamente, passo a analisá-los. A irresignação da 

parte requerida circunscreve-se à capitalização dos juros compostos, 

denominada de anatocismo, aos encargos cobrados referentes ao 

registro de contrato e tarifa de cadastro, bem como juros remuneratórios. 

De início, cumpre registrar que é cediço que se discute no Poder Judiciário 

o direito bancário e os contratos firmados entre os integrantes do sistema 

bancário e, em especial as taxas de juros, há mais de trinta anos. É bem 

verdade que as taxas de juros praticadas no Brasil são altas, mas isso é 

resultado da política econômica do Governo. A questão da intervenção do 

Poder Judiciário nessas relações negociais também já foi objeto de 

pacificação nos tribunais superiores para que, analisando o caso 

concreto, possa verificar a ocorrência ou não de abusos contratuais 

(Conflito de Atribuições nº 35-RJ, julgado em 09/12/1987 pelo Supremo 

Tribunal Federal). Dessa forma, deve-se analisar a abusividade dos juros 

de acordo com a taxa média de mercado para aquela modalidade de 

crédito, segundo os índices informados pelo Banco Central. O parâmetro, 

portanto, é objetivo. Oportunamente, insta consignar que se encontra 

pacificado no Superior Tribunal de Justiça a aplicação do Código de 

Defesa do Consumidor às instituições financeiras. Senão, vejamos: 

Súmula 297: O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições 

financeiras. Dessa forma, em se tratando de relação de consumo, caso 

haja a presença de cláusulas relativas ao fornecimento de produtos e 

serviços, estabelecendo obrigações consideradas abusivas, que 

coloquem o consumidor em desvantagem exagerada, são nulas de pleno 

direito, nos termos do art. 51, inciso IV, do Código de Defesa do 

Consumidor, uma vez que obrigações nulas não são suscetíveis de 

confirmação e nem mesmo convalescem pelo decurso de tempo. Assim, é 

perfeitamente cabível a revisão do contrato em questão. A propósito, este 

é o entendimento pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, senão 

vejamos: “Os contratos são passíveis de revisão judicial, ainda que 

tenham sido quitados ou objeto de novação, pois não se pode validar 
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obrigações nulas” (Embargos de Declaração no Agravo Regimental no 

Recurso Especial n. n. 582621/RS – Rel. Min. Castro Filho J. 20/04/2006)”. 

Ainda, dispõe a Súmula 286, do Superior Tribunal de Justiça que: “A 

renegociação de contrato bancário ou a confissão da dívida não impede a 

possibilidade de discussão sobre eventuais ilegalidades dos contratos 

anteriores”. Assim, pacífico o entendimento do STJ no sentido de ser 

possível a revisão de contratos extintos, quer seja pelo pagamento, quer 

seja pela novação, ou até mesmo os renegociados. Feito este introito, 

mister analisar a legalidade ou não dos encargos que incidem no contrato 

de financiamento em testilha. No que tange à capitalização de juros, de 

início, impende consignar que, com o advento da Medida Provisória nº 

1.963-17/00, reeditada sob o nº. 2.170-36/2001, o sistema passou a 

admitir a capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano, 

posicionando-se a jurisprudência pátria dominante pela viabilidade daquele 

encargo financeiro somente quanto aos contratos bancários firmados 

após 31.03.2000, início de vigência da citada norma jurídica, desde que 

existente previsão expressa nesse sentido, entendimento este que mitiga 

a súmula 121 do STF. Nesse sentido: CONTRATO DE ABERTURA DE 

CRÉDITO PARA AQUISIÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. AÇÃO 

ORDINÁRIA REVISIONAL. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS EM PERIODICIDADE 

INFERIOR A UM ANO. AUSÊNCIA DE PACTUAÇÃO. CUMULAÇÃO DE 

COMISSÃO DE PERMANÊNCIA COM OUTROS ENCARGOS MORATÓRIOS. 

IMPOSSIBILIDADE. COMPENSAÇÃO DOS VALORES PAGOS A MAIOR NA 

FORMA SIMPLES. HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA FIXADOS DE 

CONFORMIDADE COM O DISPOSTO NO ART. 20, §3º, DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. - Consoante jurisprudência do Superior Tribunal de 

Justiça, “É admissível a capitalização mensal dos juros nos contratos 

celebrados a partir da publicação da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, 

desde que pactuada.” - Hipótese em que restou configurado não haver 

sido pactuada a capitalização de juros em período inferior a um ano. [...] 

Apelação provida somente em parte. (TJCE, Apelação Cível nº 

13610-83.2006.8.06.0001/1, Rel. Des. ADEMAR MENDES BEZERRA. 2ª 

CÂMARA CÍVEL, DJCE 23/07/2009, p. 17). No caso dos autos, o contrato 

foi realizado em 26/02/2016, sendo, portanto, possível à incidência da 

capitalização dos juros, desde que expressamente prevista no contrato. 

Ocorre, contudo, que a parte requerida apenas pugnou para que o 

contrato fosse estabelecido dentro do parâmetro da legalidade com o 

devido expurgo a capitalização de juros, a teor do disposto do enunciado 

de Súmula 121 do Supremo Tribunal Federal, mas não trouxe aos autos 

nenhuma prova dessa ilegalidade. Em relação à tarifa de cadastro e taxa 

de registro de contrato, é de se ressaltar que a Segunda Seção do 

Colendo Superior Tribunal de Justiça, no julgamento do REsp 

1.251.331/RS, em sede de recurso repetitivo (artigo 543-C do Código de 

Processo Civil), rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, por unanimidade, 

em julgamento realizado no dia 28/08/2013, conheceu do recurso especial 

e deu-lhe parcial provimento para que fossem observados os juros 

remuneratórios nas taxas mensal e anual efetiva, como pactuados, e para 

excluir a cobrança das taxas/tarifas de despesas administrativas para 

abertura de crédito (TAC) e de emissão de carnê (TEC), a partir de 

30/04/2008, e permitir a cobrança parcelada do IOF, nos termos do voto da 

Sra. Ministra Relatora. Para os efeitos do artigo 543-C do Código de 

Processo Civil foram fixadas as seguintes teses: "1. 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; 2. 

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; 3. 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". Note-se, portanto, que a unanimidade dos ministros seguiu o 

voto da relatora, ministra Isabel Gallotti, no sentido de que atualmente a 

pactuação de TAC e TEC não tem mais respaldo legal. Porém a cobrança é 

permitida se baseada em contratos celebrados até 30 de abril de 2008 (fim 

da vigência da Resolução CMN 2.303/96), em que era válida a pactuação 

dessas tarifas, inclusive as que tiverem outras denominações para o 

mesmo fato gerador, ressalvado o exame da abusividade em cada caso 

concreto”. Nesse sentido é o entendimento do STJ. 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 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. 40 e 90 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 T 5. A Tarifa de Abertura de Crédito (TAC) 

e a Tarifa de Emissão de Carnê (TE C) 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: - 1 a 

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 
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encargos contratuais. 10. Recurso especial parcialmente provido." (5TJ, 

2a Seção, Relatora Ministra Maria Isabel Gallotti, j. em 28/08/2013). 

Destaquei Deveras, a tese paradigma em destaque não exaure 

objetivamente acerca de todas as taxas e tarifas cobradas pela instituição 

financeira, ressalvando as hipóteses de abusividade concreta, cuja 

aferição relega ao operador do direito. Como o contrato em tela foi 

pactuado em 26/02/2016, portanto após 31/03/2000, data da publicação da 

Medida Provisória nº 1.963-17, são legítimas as cobranças das taxas e 

tarifas acima elencadas. Aduz a parte requerida que faz jus a devolução 

em dobro das quantias pagas durante todo o período contratual com a 

cobrança de juros de forma capitalizada, corrigidos monetariamente. No 

entanto, tal pedido não merece prosperar, haja vista que o artigo 42 do 

Código de Defesa do Consumidor ampara tal possibilidade apenas quando 

há efetivo pagamento do valor cobrado indevidamente, o que não restou 

demonstrado nos autos, vez que o requerido cobrou os valores, ora 

vergastados, baseado em um contrato de financiamento de veículo 

assinado por ambas as partes. Logo, não se vislumbra, no caso, dolo 

(má-fé) ou culpa do requerente que possa ser considerada como engano 

injustificável apto a embasar a devolução em dobro (STJ; EDcl no AgRg no 

AREsp 74678/RJ; data do julgamento 28/08/2012). Pela análise dos autos, 

bem como pelos documentos que o instruem, não logrou êxito a parte 

requerida em comprovar a veracidade de suas alegações. Em que pese 

na fundamentação ter a parte requerida levantado inúmeras teses e 

colacionado vários julgados e jurisprudência sobre a matéria de contratos 

bancários e suas taxas, o que se denota, na verdade, é que a narrativa 

dos fatos e direito pleiteado se deu de forma genérica, sem que 

comprovasse, de modo claro e específico, o desequilíbrio contratual apto a 

ensejar a revisão. Com efeito, no caso dos autos, à alegação de 

ilegalidade dos referidos encargos, a parte requerida não comprovou, de 

forma contundente e objetiva, a abusividade e a vantagem exagerada que 

afetassem sobremaneira a relação jurídica contratual. Assim, não havendo 

irregularidades merecedoras de adequação judicial, mantém-se na íntegra 

o ajustado pelas partes. Ante o exposto, e por tudo mais que nos autos 

consta, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 487, III, 

a, do Código de Processo Civil, para HOMOLOGAR O RECONHECIMENTO 

DO PEDIDO INICIAL. Por sua vez, julgo IMPROCEDENTE os pedidos da 

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

Custas e honorários pagos pela parte requerida. Certificado o trânsito em 

julgado, expeça-se o alvará judicial eletrônico dos valores depositados no 

Id nº 25276227/25276223, conforme os dados bancários no ID nº 

28120433, nos termos do artigo 450 da CNGC Judicial. Publicada e 

registrada a presente sentença pelo Sistema do PJE. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

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  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 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO oferecidos por ZENILDO OLIVEIRA DE 

SOUZA, alegando, em síntese, omissão na sentença de ID 31382709, pois 

não teria apreciado toda a matéria exposta na inicial. 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 a sentença de ID 31382709, que julgou 

procedente em parte os pedidos constantes na inicial. Desse modo, 

entendo que estes embargos, embora rotulados como “declaratórios”, tem 

por objetivo a condução de uma nova análise, com reanálise daquilo que 

foi decidido, hipótese essa refutada pela jurisprudência. Senão, vejamos: 

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, 

CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO MATERIAL. Os embargos de 

declaração não se prestam à rediscussão de matéria julgada, tampouco 

para o prequestionamento de dispositivos legais ou constitucionais a fim 

de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. (Embargos de Declaração 

Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 03/02/2019). Ademais, importante 

ressaltar que os embargos de declaração não prestam a dirimir as dúvidas 

da parte embargante ou responder questionamentos a respeito do 

comando judicial e sim para suprir omissões, contradições ou 

obscuridades. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE 

JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADOEMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 1012207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO – AGRAVO DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS 

BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE GARANTIA - CÉDULAS DE CRÉDITO 

BANCÁRIO - BEM DADO EM GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA - ART. 

835, § 3º, DO CPC/15 – CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – 

DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, 

CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU ERRO MATERIAL PREVISTOS NO 

ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO DESPROVIDO. Compete ao 

embargante, ao sustentar a existência de erro, contradição, obscuridade 

ou omissão, indicar de forma clara o ponto em que a decisão embargada 

teria incorrido no vício alegado, o que não ocorreu nos declaratórios. Não 

demonstra eventual vício do art. 1.022 do CPC/2015 a pretensão de 

rediscussão do julgado que consubstancia mero inconformismo. 

Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento dos lindes 

traçados no art. 1.022 do CPC. (N.U 1012207-07.2018.8.11.0000, 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, GUIOMAR TEODORO BORGES, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 20/02/2019, 

Publicado no DJE 20/02/2019). Ante o exposto, CONHEÇO DOS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES PROVIMENTO, 

mantendo a sentença de ID 31382709 pelos seus próprios e suficientes 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian 

Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001718-57.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA HELENA RODRIGUES SIQUEIRA (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))

 

Intimo as partes para manifestarem sobre a proposta de honorário, no 

prazo de 15 dias. Deverá ainda, no mesmo prazo, requererem o que 

entenderem de direito nos moldes do artigo 465, §1º, do Código de 

Processo Civil.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005513-42.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ MARCIO ROMAGNOLI (REQUERIDO)

 

Impulsiono este feito com a finalidade de intimar a parte AUTORA para, no 

prazo de 05(cinco) dias, manifestar sobre a certidão do oficial de justiça, 

requerendo o que entender de direito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000439-07.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO JOHN DEERE S.A. (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:

J. F. PRESTACAO DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME (EXECUTADO)

MARCIA MARIA PEREIRA MICHELON (EXECUTADO)
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FLAVIO ANTONIO FERRAZZA (EXECUTADO)

JOSE ALECIO MICHELON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LAISA DE FREITAS DA SILVA OLIVEIRA OAB - MT0018588A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1000439-07.2017.8.11.0037 

EXEQUENTE: BANCO JOHN DEERE S.A. EXECUTADO: J. F. PRESTACAO 

DE SERVICOS AGRICOLAS LTDA - ME, JOSE ALECIO MICHELON, MARCIA 

MARIA PEREIRA MICHELON, FLAVIO ANTONIO FERRAZZA Vistos. Defiro 

o pedido retro. Cumpra-se conforme requerido, expedindo o necessário, 

com as cautelas de estilo. Intime-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002176-40.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS VAN CLEEF DE ALMEIDA SANTOS OAB - SP273843-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

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 : 

1002176-40.2020.8.11.0037. AUTOR(A): PORTO SEGURO COMPANHIA DE 

SEGUROS GERAIS REU: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. O não recolhimento das custas processuais impõe o 

cancelamento da distribuição, com a consequente extinção do processo 

sem resolução do mérito. Nesse sentido, cita-se precedente 

jurisprudencial: “APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS A EXECUÇÃO – 

BENEFÍCIO DE ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA – INDEFERIMENTO - 

RECOLHIMENTO TARDIO DAS CUSTAS INICIAIS – ART. 290 DO NCPC – 

PROCESSO EXTINTO SEM JULGAMENTO DO MÉRITO – INTIMAÇÃO 

PESSOAL – DESNECESSIDADE (STJ AREsp 334325/RJ) -SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. Aquele que opõe embargos do 

devedor deve providenciar o pagamento das custas no prazo legal (art. 

290 do NCPC). Decorrido esse prazo, o juiz deve determinar o 

cancelamento da distribuição do processo e o arquivamento dos 

respectivos autos, independentemente de intimação pessoal (STJ EREsp 

495.276/RJ). Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso Tribunal de 

Justiça, Informações do Processo Número: 106235/2016, Relator: DES. 

SEBASTIÃO BARBOSA FARIAS, Data do Julgamento: 08/11/2016”. 

Considerando que não foi localizado o comprovante de recolhimento de 

taxas e custas processuais, intime-se a parte autora, na pessoa de seu 

advogado, para, no prazo de 15 (quinze) dias, comprovar/efetuar o 

pagamento das taxas e custas processuais, bem como eventual diligência, 

sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do processo (artigos 

290 e 485, III, ambos do CPC). Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002044-80.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA DE ALMEIDA ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATAN MACEDO DELNONDES (EXECUTADO)

KLEBSON DOS SANTOS SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002044-80.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: ILDA DE ALMEIDA ALVES 

EXECUTADO: KLEBSON DOS SANTOS SILVA, JONATAN MACEDO 

DELNONDES Vistos. Acolho a emenda à inicial (ID nº 31551499). Sem 

prejuízo, cumpra-se integralmente o despacho anterior, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Intimem-se. Primavera do Leste/MT, 

28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS ADRIANO NUNES DA SILVA (REU)

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REU)

 

Certifico que a parte requerida não contestou a ação, apesar de 

devidamente citada, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1002676-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI RODRIGUES OSORIO (AUTOR(A))

VALDECIR RODRIGUES OSORIO - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-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 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1002676-43.2019.8.11.0037. 

AUTOR(A): VALDECIR RODRIGUES OSORIO - ME, VALDECI RODRIGUES 

OSORIO REU: BANCO BRADESCO Vistos. Inicialmente, com relação ao 

pedido de inversão do ônus da prova, formulado pelas partes requerentes 

na inicial, o artigo 6º, VIII, da Lei nº 8.078/90, estabelece a facilitação da 

defesa de dos direitos do consumidor, inclusive com a inversão do ônus 

da prova, a seu favor, no processo civil, quando, a critério do Juiz, for 

verossímil a alegação ou quando for hipossuficiente, segundo as regras 

ordinárias de experiência. No caso dos autos, os fatos apresentados 

permitem a caracterização de uma relação consumerista entre as partes, 

de modo que o presente feito deve ser regido pelos ditames do Código de 

Defesa do Consumidor. Ademais, resta comprovada a hipossuficiência 

das partes requerentes pelos documentos juntados no ID nº 20532174 e 

20533787, e pelo consequente deferimento da assistência judiciária 

gratuita (ID nº 21302603), bem como sua vulnerabilidade técnica em 

relação ao requerido, de modo que DEFIRO o pedido a inversão do ônus 

da prova em favor das partes autoras. Ausentes questões preliminares e 

estando presentes os pressupostos processuais e as condições da ação, 

DOU O FEITO POR SANEADO e regular para prosseguimento. 

Compulsando os autos, verifico que consta pedido das partes requerentes 

de realização de perícia contábil, o qual defiro. Assim, nomeio como perito 

judicial JAIME SIMÃO CARNEIRO, com sede na Rua Silverio Nadir Danielli, 

nº 240, sala 105, Centro, CEP: 78850-000, Primavera do Leste/MT, 

telefone: (66) 3498-6445, o qual deverá ser intimado para apresentação 

de currículo, com comprovação da especialização, e formulação de 

proposta de honorários, no prazo de 05 (cinco) dias (artigo 465, §2º, do 

Código de Processo Civil). Com a proposta de honorários, intimem-se as 

partes para os fins do artigo 465, §1º, do Código de Processo Civil e o 

consequente depósito da verba honorária pela parte embargada. O 

desempenho do encargo independerá de compromisso, devendo o perito 

observar as disposições dos artigos 466 e 473, §3º, do Código de 

Processo Civil. Com o depósito dos honorários, intime-se o perito a indicar 

data para a realização dos trabalhos periciais, intimando-se a seguir as 

partes e os assistentes técnicos (artigo 474, Código de Processo Civil). O 

prazo para apresentação do laudo pericial fica estabelecido em 30 (trinta) 

dias. Os pareceres técnicos deverão ser apresentados em juízo no 

comum prazo de 10 (dez) dias a contar da intimação da apresentação do 

laudo (artigo 477, §1º, Código de Processo Civil). Primavera do Leste/MT, 

28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:
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BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS ADRIANO NUNES DA SILVA (REU)

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REU)

 

Certifico que a parte requerida não contestou a ação, apesar de 

devidamente citada, deste modo, impulsiono o presente feito, com a 

finalidade de intimar a parte autora para dar andamento ao feito, no prazo 

de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000714-87.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BURITIS INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIONATAS ADRIANO NUNES DA SILVA (REU)

JUSCILENE ALVES DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000714-87.2016.8.11.0037. AUTOR(A): BURITIS INCORPORADORA DE 

IMOVEIS LTDA REU: JUSCILENE ALVES DA SILVA, DIONATAS ADRIANO 

NUNES DA SILVA Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 

oferecidos por BURITIS INCORPORADORA, alegando, em síntese, 

contradição na, pois não teria fixado os honorários observando a 

natureza da dúplice da ação, bem como não teria acolhido os lucros 

cessantes. É o breve relato. Fundamento e decido. Inicialmente, verifico 

que os embargos foram interpostos tempestivamente e na forma legal, de 

modo que devem ser conhecidos. 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 a sentença de ID 14855324 , 

que julgou procedente em parte os pedidos constantes na inicial. Desse 

modo, entendo que estes embargos, embora rotulados como 

“declaratórios”, tem por objetivo a condução de uma nova análise, com 

reanálise daquilo que foi decidido, hipótese essa refutada pela 

jurisprudência. Senão, vejamos: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

AUSÊNCIA DE OBSCURIDADE, CONTRADIÇÃO, OMISSÃO E/OU ERRO 

MATERIAL. Os embargos de declaração não se prestam à rediscussão de 

matéria julgada, tampouco para o prequestionamento de dispositivos legais 

ou constitucionais a fim de aparelhar futuro recurso. DESACOLHIDOS”. 

(Embargos de Declaração Nº 70080365711, Décima Sexta Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 

03/02/2019). Ademais, importante ressaltar que os embargos de 

declaração não prestam a dirimir as dúvidas da parte embargante ou 

responder questionamentos a respeito do comando judicial e sim para 

suprir omissões, contradições ou obscuridades. Neste sentido: ESTADO 

DE MATO GROSSOTRIBUNAL DE JUSTIÇA QUARTA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADOEMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 

1012207-07.2018.8.11.0000 EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AGRAVO 

DE INSTRUMENTO - NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS - EXECUÇÃO DE 

GARANTIA - CÉDULAS DE CRÉDITO BANCÁRIO - BEM DADO EM 

GARANTIA HIPOTECÁRIA – PENHORA - ART. 835, § 3º, DO CPC/15 – 

CITAÇÃO – PRAZO PARA PAGAR A DÍVIDA – DEVOLUÇÃO – ACÓRDÃO 

MANTIDO – AUSÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO, OBSCURIDADE OU 

ERRO MATERIAL PREVISTOS NO ARTIGO 1.022 DO CPC – RECURSO 

DESPROVIDO. Compete ao embargante, ao sustentar a existência de erro, 

contradição, obscuridade ou omissão, indicar de forma clara o ponto em 

que a decisão embargada teria incorrido no vício alegado, o que não 

ocorreu nos declaratórios. Não demonstra eventual vício do art. 1.022 do 

CPC/2015 a pretensão de rediscussão do julgado que consubstancia mero 

inconformismo. Pré-questionamento que não prescinde do preenchimento 

dos  l i ndes  t r açados  no  a r t .  1 .022  d o  C P C .  ( N . U 

1012207-07.2018.8.11.0000, EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL, 

GUIOMAR TEODORO BORGES, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, 

Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Ante o exposto, 

CONHEÇO DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, porém NEGO-LHES 

PROVIMENTO, mantendo a sentença de ID 14855324 pelos seus próprios 

e suficientes fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril 

de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-37 CAUTELAR INOMINADA

Processo Número: 1002138-28.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHS AGRONEGOCIO - INDUSTRIA E COMERCIO LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JACKSON FRANCISCO COLETA COUTINHO OAB - MT9172-B 

(ADVOGADO(A))

THIAGO DE ABREU FERREIRA OAB - MT5928-O (ADVOGADO(A))

JOSE EDUARDO POLISEL GONCALVES OAB - MT12009-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NEUSA CECILIA WESSNER (REQUERIDO)

PEREIRA & PARRA PEREIRA LTDA - EPP (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado.Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1002069-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILLIAN GUSTAVO WESSNER (REQUERIDO)

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

 

Nos termos da Legislação vigente, Provimento nº 56/2007-CGJ e 

PORTARIA CGJ N. 142 de 8/11/2019, IMPULSIONO estes autos com a 

finalidade de que seja intimada a parte autora para, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça 

para cumprimento do mandado de outra localização, emitindo guia para 

localidade a ser cumprido o mandado. Informo ainda que a guia deverá ser 

efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, por meio da opção "cumprir 

diligência na: outra comarca" e informar os dados do zoneamento para o 

devido cumprimento, devendo ser encaminhado a este Juízo a guia de 

recolhimento e o comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da 

CNGC.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007928-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO MARCON (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYARA BENDO LECHUGA OAB - MT20191-A (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente ,impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte requerida para manifestar sobre os Embargos de 

Declaração no prazo de 05 ( cinco) dias .

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000474-64.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 182 de 411



JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR KRAEMER (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a parte autora para requerer o que de direito, no prazo de 05 ( 

cinco) dias sob pena de extinção.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003668-38.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003668-38.2018.8.11.0037. AUTOR(A): VILMA PEREIRA LIMA REU: 

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT) ajuizada por 

MARCOS SADI LADVIG neste ato representado por sua curadora VILMA 

PEREIRA LIMA em face de PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E 

CIA, todos qualificados. Alega que, em 06/02/2015, MARCOS SADI 

LADVIG foi vítima de acidente automobilístico, o qual resultou sua invalidez 

permanente, bem como informa que sofreu traumatismo craniano 

encefálico e demais lesões. Assim, requer a condenação da requerida ao 

pagamento no valor de R$ 13.500,00, acrescidos de juros de 1% ao mês e 

correção monetária de acordo com o INPC. A inicial veio com documentos 

(Id nº 13466787). No Id nº 13582300, recebimento da inicial com 

deferimento da justiça gratuita. Citada, a requerida apresentou 

contestação, suscitando, preliminarmente, necessidade de inclusão da 

seguradora líder no polo passivo da ação, irregularidade na representação 

processual, falta de interesse de agir ante a invalidade do documento 

apresentado pelo autor como comprovante da realização de pedido 

administrativo anterior. No mérito, alega divergências das assinaturas 

empregues na declaração de hipossuficiente e procuração com as 

constantes nos documentos pessoais, a inexistência de prova do dano 

decorrente de acidente de trânsito, bem como necessidade de graduação 

do valor eventualmente devido de acordo com a lesão, inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, e, ainda, impugna todos os argumentos 

trazidos na inicial (Id nº 14479574). No Id nº 15474167, apresentação de 

impugnação a contestação pela parte autora. No Id nº 30509799, aportou 

laudo realizado por perito judicial, tendo as partes se manifestado em Id nº 

30828703 e 31555615. É o relato. Fundamento e decido. Inicialmente, deve 

ser consignado que no caso em tela o litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, possibilitando o julgamento antecipado, nos 

termos do artigo 355, I, do Código de Processo Civil, pois não há 

necessidade de produção e provas, razão pela qual, em observância aos 

princípios da celeridade processual e da razoável duração do processo, 

passo a julgar antecipadamente a lide. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. As 

preliminares aventadas pela parte requerida, foram analisadas no 

despacho saneador (Id nº 18699939), de modo que, passo a apreciação 

do mérito. Aduz a requerida que há diferenças nas assinaturas que 

constam nos documentos apresentados pela curadora da parte autora, 

requerendo que sejam colecionados nos autos, novos documentos com 

assinaturas idênticas, bem como autenticadas em cartório. Entretanto, 

instado a parte requerente para providenciar procuração com firma 

reconhecida, este manifesta-se (Id nº 25501445), juntando nova 

procuração outorgada ao seu patrono, onde consta a assinatura da 

curadora parte autora reconhecida perante ao cartório, tornando-se claro 

a válida do documento. A parte requerida alega que o boletim de 

ocorrência é documento imprescindível para propositura da ação, que o 

referido documento deve constatar o fato in loco e, lavrado pela própria 

Autoridade Policial. No entanto, esclareço que referido documento 

encontra-se juntado no Id nº 13466843, sendo lavrado, carimbado e 

assinado por autoridade competente, contendo todas as informações do 

acidente ocorrido, com a descrição das pessoas e dos veículos 

envolvidos, não havendo o que se falar em ausência de informações ou 

documento precário e incompleto. Ademais, para confirmar as 

informações prestadas no documento supracitado, constam também nos 

autos o relatório do SAMU e o prontuário de atendimento médico (Id nº 

13466843), que identificam a vítima e estão devidamente registrados nos 

órgãos competentes, com assinaturas dos responsáveis, assim, gozam 

de presunção de veracidade. Ressalto, ainda, que o boletim de ocorrência 

não é documento indispensável para comprovação do dano causado, 

inclusive é o entendimento dos Tribunais: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL 

– AÇÃO DE COBRANÇA DE SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA 

DE BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA –QUANTUM INDENIZATÓRIO FIXADO EM 

VALOR IRRISÓRIO - HONORÁRIOS ARBITRADOS DE FORMA EQUITATIVA 

– POSSIBILIDADE – PEDIDO DE REDUÇÃO – INVIABILIDADE - 

PRECEDENTES – PREQUESTIONAMENTO – DESCABIMENTO - RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. 1. O boletim de ocorrência não é documento 

imprescindível nas ações de cobrança do seguro obrigatório, pois existem 

outras provas que podem atestar a veracidade do alegado. 2. Os 

honorários advocatícios estabelecidos dentro do patamar razoável, não 

devem ser modificados. (TJ-MT - APL: 00196169320168110041 

47517/2017, Relator: DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de 

Julgamento: 07/06/2017, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data 

de Publicação: 09/06/2017). Arguiu, também, que a autora não apresentou 

toda a documentação indispensável à propositura da ação, em especial os 

exigidos no artigo 5º, parágrafo 5º da Lei 6.194/74, não demonstrando 

invalidez permanente, porque não há laudo emitido pelo IML. Ocorre que o 

laudo do IML não é o único meio de prova capaz de demonstrar a 

invalidez, tanto que a Lei 6. 194/74, em seu artigo 5º dispõe que a 

indenização será paga mediante simples prova do acidente. Vejamos: “Art. 

5º O pagamento da indenização será efetuado mediante simples prova do 

acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa, haja ou não resseguro, abolida qualquer franquia de 

responsabilidade do segurado.” E este tem sido o entendimento do nosso 

Tribunal: RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE COBRANÇA DE 

SEGURO OBRIGATÓRIO DPVAT – AUSÊNCIA DE LAUDO DO IML E 

BOLETIM DE OCORRÊNCIA – IRRELEVÂNCIA – ADMISSIBILIDADE DE 

OUTROS MEIOS DE PROVA – PRECEDENTES – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. O laudo do Instituto Médico Legal e o Boletim de Ocorrência 

não são documentos imprescindíveis nas ações de cobrança do seguro 

obrigatório, pois existem outras provas que podem atestar a veracidade 

do alegado. (TJ-MT - APL: 00215810920168110041 53318/2017, Relator: 

DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/06/2017, 

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

21/06/2017). A prova da invalidez da parte autora está demonstrada pela 

perícia médica colacionada no processo no Id nº 30509799. Sustenta que, 

como a parte autora, em sua exordial, não colacionou o Laudo do IML, 

conforme determina o parágrafo 5° da Lei do Seguro DPVAT, os 

honorários periciais devem ser pagos por ela, sobretudo porque compete 

a parte autora comprovar o fato constitutivo de seu direito. No entanto, 

dispõe o §1º do artigo 373 do Código de Processo Civil que: “Nos casos 

previstos em lei ou diante de peculiaridades da causa relacionadas à 

impossibilidade ou à excessiva dificuldade de cumprir o encargo nos 

termos do caput ou à maior facilidade de obtenção da prova do fato 

contrário, poderá o juiz atribuir o ônus da prova de modo diverso, desde 

que o faça por decisão fundamentada, caso em que deverá dar à parte a 

oportunidade de se desincumbir do ônus que lhe foi atribuído”. No caso em 

tela, reconheço a hipossuficiência financeira da requerente, uma vez que 

esta é beneficiária da assistência judiciária gratuita. Neste sentido, segue 

jurisprudência: CÍVEL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE COBRANÇA 

DO SEGURO DPVAT. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE DO CDC ÀS AÇÕES DE COBRANÇA DE INDENIZAÇÃO 

SECURITÁRIA-DPVAT.AUSÊNCIA DE RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE AS 

PARTES. PRECEDENTES. TEORIA DO ÔNUS DINÂMICO DA PROVA. 

INAPLICABILIDADE NO CASO CONCRETO.MERA SUJEIÇÃO A EXAME 

MÉDICO PARA ATESTAR OCORRÊNCIA DA INVALIDEZ PERMANENTE, 

BEM COMO SUA EXTENSÃO E NEXO CAUSAL COM O ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. IMPOSSIBILIDADE OU EXCESSIVA DIFICULDADE NA 

PRODUÇÃO DA PROVA NÃO CARACTERIZADA. INTELIGÊNCIA DO ART. 

373, § 1º DO CPC/2015. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS DA PROVA 
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CONFORME O DISPOSTO NO ART. 333, I E II DO CPC/1973 (ART. 373. I E II 

DO CPC/2015). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.1. "Considerando 

que o seguro obrigatório de veículos - DPVAT decorre de lei, e não de 

contrato livremente pactuado entre consumidor e fornecedor, não incidem, 

na espécie, as regras consumeristas, sendo incabível a inversão do ônus 

da prova." (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 1228752-2 - Região Metropolitana de 

Londrina - Foro PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA Agravo de 

Instrumento nº 1.429.956-8Central de Londrina - Rel.: Luiz Lopes - 

Unânime - - J.20.11.2014) 2. A inversão do ônus da prova, fundada na 

Teoria da Distribuição Dinâmica somente se justifica se a produção dela 

mostrar-se impossível ou de difícil consecução a quem incumbia produzi-la 

ordinariamente (art. 333, I e II, CPC/1973 - e art. 373, I e II, CPC/2015) ou se 

houver maior facilidade para a parte adversa. (TJPR - 10ª C.Cível - AI - 

1429956-8 - Curitiba - Rel.: Lilian Romero - Por maioria - - J. 03.03.2016). 

Em que pese ser incabível a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor, mostra-se impossível ou de difícil 

consecução à autora o pagamento dos honorários periciais. Assim, viável 

a inversão do ônus probatório, aplicando-se a teoria da distribuição 

dinâmica do ônus da prova. O seguro DPVAT foi criado pela Lei 6.194/74 e 

é obrigatório para todos os veículos automotores, pois visa garantir que as 

vítimas de acidente de trânsito sejam indenizadas. A lei traz as situações 

em que é cabível a indenização: a morte, invalidez permanente, total ou 

parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares sob forma 

de reembolso, e despesas comprovadas com atendimento 

médico-hospitalar. A autora alega, inicialmente, que faz jus ao pagamento 

do seguro DPVAT, pois o acidente que sofreu lhe resultou invalidez 

permanente. A Lei nº 6.194/74, em seu art. 3º, estabelece: “Os danos 

pessoais cobertos pelo seguro estabelecido no art. 2o desta Lei 

compreendem as indenizações por morte, por invalidez permanente, total 

ou parcial, e por despesas de assistência médica e suplementares, nos 

valores e conforme as regras que se seguem, por pessoa vitimada.” A 

mesma lei em seu artigo 5º também estabelece: “O pagamento da 

indenização será efetuado mediante simples prova do acidente e do dano 

decorrente, independentemente da existência de culpa, haja ou não 

resseguro, abolida qualquer franquia de responsabilidade do segurado”. 

Necessário para a concessão do seguro DPVAT a demonstração dos 

seguintes requisitos: a) invalidez permanente b) simples prova do acidente 

e do dano decorrente, independentemente da existência de culpa. A parte 

autora comprovou o acidente automobilístico pelo relatório e demais 

documentos médicos (Id nº 13466843) e perícia médica (Id nº 30509799). 

No caso dos autos, o laudo pericial apontou a existência de nexo causal 

entre a lesão apresentada e o acidente narrado, que resultou em lesão 

intensa (75%) em estrutura crânio facial (100%). A lei não exige que para 

receber o seguro DPVAT o segurado tenha que comprovar o acidente 

com um documento específico; apenas diz que deve haver simples prova 

do acidente e do dano decorrente, independentemente da existência de 

culpa. Provada a invalidez permanente da autora pelo laudo de avaliação 

médica, caracterizada está à responsabilidade da seguradora, o que 

impõe o pagamento do indenizável securitário. O pagamento deve ser 

realizado de acordo com a Lei 11.482/2007 e 11.945/2009, que fixa o valor 

da indenização do seguro DPVAT para os casos de invalidez permanente 

em até R$ 13.500,00 (treze mil e quinhentos reais), matéria que já esta 

pacificada pelos Tribunais e uniformizada pelo STJ, Súmula 43. Segue: 

APELAÇÃO CÍVEL. SEGUROS. DPVAT. AÇÃO DE COBRANÇA. INVALIDEZ 

PERMANENTE. VALOR DA INDENIZAÇÃO. REDUÇÃO. 1. Inclusão da 

Seguradora Líder. A presença da Seguradora Líder no polo passivo da 

demanda não é obrigatória, sendo permitido à vitima do sinistro escolher 

qualquer seguradora que faça parte do consórcio de seguro obrigatório 

para responder pelo pagamento deste. 2. Demonstrada a ocorrência do 

acidente e da invalidez permanente da parte autora, nos termos do art. 5º, 

caput, da Lei nº 6.194/74, é devida a indenização securitária. 3. 

Graduação da invalidez. Mostra-se necessária a graduação da invalidez 

para fins de cobrança do seguro obrigatório DPVAT. Questão pacificada 

em razão do julgamento do REsp 1.246.432, submetido ao regime dos 

Recursos Repetitivos (art. 543-C do Código de Processo Civil/73) e Súmula 

474 do STJ. 4. Indenização devida, considerando o grau de invalidez 

apurado na perícia. Redução do valor estipulado na sentença. 5. Correção 

monetária. Incidência a contar da data do sinistro, nos termos da Súmula 

580 do STJ. Disposição de oficio. PRELIMINAR REJEITADA. RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. (Apelação Cível Nº 70075469502, Quinta 

Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Isabel Dias Almeida, 

Julgado em 25/10/2017). Comprovada a invalidez por intermédio da perícia 

médica e existindo provas quanto à existência do acidente de trânsito, a 

responsabilidade da seguradora se configura e se impõe o dever de 

indenizar. Ressalto que a indenização será fixada de acordo com a Lei 

11.482/2007 em conjunto com o laudo pericial, conforme Súmula 474 do 

STJ. Aduz a requerente que a partir da vigência da MP 340/06, o quantum 

indenizatório passou a ser vinculado ao valor fixo e não mais ao salário 

mínimo. Assim, diante da desvalorização da moeda, requer que o valor 

seja atualizado monetariamente a partir do dia 29 de dezembro de 2006, 

quando editada a Medida Provisória nº 340, posteriormente convertida na 

Lei 11.482/07, que fixou o valor máximo de indenização em R$ 13.500,00. 

O Superior Tribunal de Justiça fixou tese jurídica em recurso repetitivo de 

que a correção monetária incide da data do evento danoso (recurso 

repetitivo REsp 1.483.620/SC). Referido entendimento foi reafirmado na 

Súmula n. 580 do STJ que dispõe: “A correção monetária nas 

indenizações do seguro DPVAT por morte ou invalidez, prevista no § 7º do 

art. 5º da Lei n. 6.194/1974, redação dada pela Lei n. 11.482/2007, incide 

desde a data do evento danoso”. Assim, entendo que a correção 

monetária deverá incidir data do evento danoso, despropositada a 

correção desde a Medida Provisória. Considerando as lições colimadas, 

bem como o conjunto probatório jungido nos autos, o pedido de 

indenização por danos morais não merece acolhimento. Ante o exposto, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial, nos termos do artigo 

487, I, do Código de Processo Civil, para CONDENAR a requerida PORTO 

SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA ao pagamento da indenização 

securitária por invalidez permanente – DPVAT à parte autora MARCOS 

SADI LADVIG neste ato representado por sua curadora VILMA PEREIRA 

LIMA, no valor de R$ 10.125,00 (dez mil cento e vinte e cinco reais), 

acrescido de juros moratórios de 1% desde a citação (Súmula 426 do STJ) 

e correção monetária pelo INPC da indenização por morte ou invalidez a 

partir do evento danoso. Ante o requerente ter sucumbido em parte mínima 

do pedido, condeno a requerida ao pagamento das custas e despesas 

processuais, bem como ao pagamento de honorários advocatícios que 

fixo em R$ 1.000,00 (mil reais) em consonância com o artigo 85, § 8º, e 

artigo 86, parágrafo único, ambos do Código de Processo Civil. Após o 

trânsito em julgado, arquive-se, com baixa na distribuição. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001232-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO SILVA FERREIRA OAB - MT20957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  –  3 º  V A R A 

____________________________________________________________

_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 

1001232-72.2019.8.11.0037 AUTOR(A): JOAO OCTAVIO ROSSI 

ORTOLANI REU: PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA DE DESPESAS MÉDICAS E 

SUPLEMENTARES RELATIVA AO SEGURO OBRIGATÓRIO (DPVAT - 

DAMS) movida por JOAO OCTAVIO ROSSI ORTOLANI em face de 

SEGURADORA LÍDER DOS CONSÓRCIOS DE SEGURO DPVAT S.A., 

qualificados nos autos. Inicialmente, verifico a ocorrência de conexão 

entre este feitos e os autos nº 1008357-28.2018.811.0037, vez que 

apresentam idênticas causa de pedir e identidade de partes. Desta forma, 

a fim de evitar eventuais decisões contraditórias, DETERMINO a 

associação dos processos em exame. Analisando os autos, verifico que a 

parte autora comprova o envio de e-mail a parte requerida, após inúmeras 

tentativas frustradas desta em receber os documentos e realizar o 

protocolo administrativo. Assim, recebo a exordial, nos termos dos artigos 

319 e 320, ambos do Código de Processo Civil. Cite-se a parte requerida 

para, querendo, apresentar contestação, no prazo legal. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

quinze dias úteis, apresente impugnação à contestação. Cumpre 

esclarecer que nos mutirões do DPVAT, realizados no Centro Judiciário de 

Solução de Conflito – CEJUSC, o representante do Seguro Obrigatório 

(DPVAT) seleciona os processos que irão participar do mutirão, sendo 

enviada uma lista com o número dos processos ao juízo, e na data da 
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sessão de conciliação, são realizadas as avaliações médicas com a 

quantificação das lesões a fim de possibilitar uma tentativa de acordo. 

Oportuno ressaltar que até o presente momento não há informações 

acerca da designação de novos mutirões. Ademais, impende esclarecer 

que é de praxe em relação a feitos de DPVAT que eventual acordo 

somente é oferecido após a apresentação de contestação, assim, por ora, 

deixo de marcar a audiência. Defiro o pedido da gratuidade da assistência 

jurídica. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003505-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL HANSEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LOURENCO DIOZ SILVA OAB - MT18789/O (ADVOGADO(A))

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

carlos mandú (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1003505-24.2019.8.11.0037. REQUERENTE: RAQUEL HANSEN 

REQUERIDO: BRADESCO SEGUROS S/A, CARLOS MANDÚ Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE NEGÓCO JURÍDICO 

ajuizada por RAQUEL HANSEN DE MACEDO em face de BRADESCO VIDA 

E PREVIDÊNCIA S.A, ambos devidamente qualificados nos autos. A inicial 

veio acompanhada de documentos. No ID 25699226 , a parte requerida 

apresentou contestação, aduzindo, preliminares de coisa julgada, 

litispendência, prescrição, decadência. No mérito, impugnou a 

improcedência do pedido inicial, tendo em vista que a parte demandante 

não logrou êxito em comprovar os vícios de consentimento no negócio 

jurídico pactuado. No ID 26366395 , audiência de conciliação inexitosa. No 

ID 26758533 , apresentou impugnação à contestação. Intimadas para 

especificar as provas que pretendem produzir, a parte autora pugnou pela 

produção de prova testemunhal e a parte requerida pelo julgamento 

antecipado. É o breve relato. Fundamento e decido. A parte requerida 

alega diversas preliminares, de modo que passo a apreciá-las. 

Inicialmente, pugna pela correção do polo passivo, fazendo constar 

BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A, vez que é esta a responsável 

pelos contratos de seguro de vida. Desse modo, acolho a preliminar para 

retificar o polo passivo da demanda. Ainda, alega a preliminar de coisa 

julgada em razão do acordo homologado judicialmente, em 29/05/2005, no 

processo nº 355/2001 (AUTOS Nº 1755-34.2001.811.0037 - CÓDIGO: 

16580), em tramite na 2ª Vara desta Comarca. Ademais, alega a 

litispendência com a supracitada ação, impugna o valor da causa, além de 

sustentar as questões prejudiciais de prescrição e a decadência. 

Oportuno consignar que a sentença homologatória da transação, 

transitada em julgado, faz coisa julgada entre as partes, instituto calcado 

no princípio da segurança jurídica, o qual deve ser observado a fim de 

promover a pacificação social, evitando que as lides se perpetuem. No 

entanto, estabelece o artigo 966, § 4°, do Código de Processo Civil 

estabelece que "Os atos de disposição de direitos, praticados pelas 

partes ou por outros participantes do processo e homologados pelo juízo, 

bem como os atos homologatórios praticados no curso da execução, 

estão sujeitos à anulação, nos termos da lei". Nesse sentido: EMENTA. 

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. ACORDO JUDICIALMENTE 

HOMOLOGADO POSSUI FORÇA DE COISA JULGADA. IMPOSSIBILIDADE 

DE REDISCUTIR A MATÉRIA OBJETO DO ACORDO. APELAÇÃO 

CONHECIDA E PROVIDA. 1- O apelante defende e comprova através de 

documentos juntados aos autos, às fls. 160-v, a existência de conciliação 

entre as partes, em processo na Justiça do Trabalho nº 

0000011-61.2014.8.14.0108; 2- Assim, não existe a possibilidade de 

alterar, de qualquer modo, a sentença homologatória de acordo proferida 

em audiência, pois estas, por meio das cláusulas do acordo, representam 

a vontade expressa das partes; 3- Conforme estabelece o art. 449 do 

CPC/73, o acordo judicial, faz lei entre as partes e tem valor de sentença, 

portanto, a matéria não poderá ser rediscutida na presente ação de 

cobrança, sendo somente rescindida por ação própria, comprovada a 

existência de vício de consentimento, o que não ocorreu nos autos em 

epígrafe. 4- Ante o exposto e acompanhando o parecer ministerial 

conheço do recurso e concedo-lhe provimento, devendo ser acolhida a 

preliminar de coisa julgada e não de litispendência, como ora requerida. 

(TJ-PA - AC: 00031109320138140128 BELÉM, Relator: NADJA NARA 

COBRA MEDA, Data de Julgamento: 24/05/2018, 2ª TURMA DE DIREITO 

PÚBLICO, Data de Publicação: 25/05/2018). DIREITO CIVIL E PROCESSUAL 

CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE ACORDO HOMOLOGADO EM 

JUÍZO.APELAÇÃO. AJUSTE QUE ENVOLVEU PACTOS QUE DERAM 

ORIGEM À DÍVIDA OBJETO DA TRANSAÇÃO.COISA JULGADA. REVISÃO 

DE CONTRATOS ANTERIORES QUE DEPENDENTE DA ANULAÇÃO DO 

ACORDO. AÇÃO ANULATÓRIA DO ART. 486 DO CPC.VÍCIOS NÃO 

DEMONSTRADOS. VALIDADE.PREVALÊNCIA DA VONTADE DAS PARTES. 

P E D I D O S  R E V I S I O N A I S  P R E J U D I C A D O S .  R E C U R S O 

ADESIVO.MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA. 1. Constitui novação a 

transação submetida à homologação judicial, na qual se extinguiu a dívida 

anterior, circunstância que gera a submissão das partes aos efeitos da 

coisa julgada, impedindo, por isso, a revisão dos contratos anteriores, sem 

que haja a anulação do ajuste final, conforme precedentes desta Corte. É 

improcedente o pleito de desconstituir o acordo judicialmente homologado, 

que faz coisa julgada entre as partes, quando na ação anulatória (art. 486, 

do CPC) não se comprovam vícios, tal como ocorrido neste caso 

examinado, devendo prevalecer a vontade das partes, consoante 

entendimento do STJ, ainda mais quando evidenciado o mero 

arrependimento, incapaz de macular o ajuste, integralmente cumprido pela 

parte devedora. 2. Obtida a prestação jurisdicional, através de sentença 

de natureza não condenatória, mostra-se razoável e observada a diretriz 

da equidade de que trata o artigo 20, § 4º, do CPC a majoração da verba 

honorária em valor certo, com a conjugação dos critérios de que trata 2o § 

3º, do referido dispositivo legal. APELAÇÃO NÃO PROVIDA.APELAÇÃO 

ADESIVA PROVIDA. (TJ-PR - APL: 14797412 PR 1479741-2 (Acórdão), 

Relator: Hayton Lee Swain Filho, Data de Julgamento: 17/02/2016, 15ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: DJ: 1749 29/02/2016) A pretensão de 

desconstituir o negócio jurídico eivado de vício de consentimento 

sujeita-se ao prazo decadencial de 4 anos, consoante o disposto no artigo 

178 , I e II , do CC/02 , ou prescricional de 4 anos, segundo o artigo 178 , § 

9º , V , b , do CC/16 , a contar do dia em que se realizou o ato anulável. 

Nesta toada: RECURSO ESPECIAL AÇÃO ANULATÓRIA DE SENTENÇA 

HOMOLOGATÓRIA DE ACORDO. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO 

JURISDICIONAL. OMISSÃO E CONTRADIÇÃO. INEXISTÊNCIA. 

JULGAMENTO EXTRA PETITA. AUSÊNCIA. VÍCIO DE CONSENTIMENTO. 

INVALIDADE DO NEGÓCIO JURÍDICO. ANULABILIDADE. PRAZO 

PRESCRICIONAL. CC/16. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICADO. 1. 

Ação de anulatória de sentença homologatória ajuizada em 07/10/2010, de 

que foi extraído o presente recurso especial, interposto em 28/03/2016 e 

atribuído ao gabinete em 24/05/2017. 2. O propósito recursal é decidir 

sobre: (i) a negativa de prestação jurisdicional; (ii) a ocorrência de 

julgamento extra petita; (iii) a consumação da prescrição. 3. Devidamente 

analisadas e discutidas as questões de mérito, e suficientemente 

fundamentado o acórdão recorrido, de modo a esgotar a prestação 

jurisdicional, não há falar em violação do art. 535, I e II, do CPC/73. 4. 

Quando a demanda é decidida nos contornos da lide, que são 

estabelecidos a partir do exame da causa de pedir e dos limites do pedido 

veiculado em sua petição inicial, não há falar em julgamento extra petita. 5. 

O vício de consentimento - a exemplo do erro substancial cuja ocorrência 

foi admitida na hipótese - é defeito que implica a anulabilidade do negócio 

jurídico viciado. 6. A pretensão de desconstituir o negócio jurídico eivado 

de vício de consentimento sujeita-se a prazo decadencial de 4 anos, 

consoante o disposto no art. 178, I e II, do CC/02, ou prescricional de 4 

anos, segundo o art. 178, § 9º, V, b, do CC/16, a contar do dia em que se 

realizou o ato anulável. 7. Em virtude do exame do mérito, por meio do qual 

foi acolhida a tese sustentada pelos recorrentes, fica prejudicada a 

análise da divergência jurisprudencial. 8. Recurso especial conhecido e 

provido. (STJ - REsp: 1630108 MG 2016/0259916-0, Relator: Ministra 

NANCY ANDRIGHI, Data de Julgamento: 27/02/2018, T3 - TERCEIRA 

TURMA, Data de Publicação: DJe 02/03/2018). No caso dos autos, a 

homologação judicial do acordo entabulado entre as partes em sede da 

ação monitoria, processo nº 355/2001 (AUTOS Nº 1755-34.2001.811.0037 

- CÓDIGO: 16580), que tramitou na 2ª Vara desta Comarca, ocorreu em 

29/05/2005, tendo está ação anulatória de negócio jurídico sido ajuizada 

em 25/06/2.019. No entanto, a parte requerente possuía o prazo 

decadencial de 4 anos, consoante o disposto no artigo 178 , I e II , do 
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CC/02, para ajuizar referida ação, ou, então, o prescricional de 4 anos, 

segundo o artigo 178 , § 9º , V , b , do CC/16 , a contar do dia em que se 

realizou o ato anulável, ou seja, da data da homologação judicial do 

acordo, 29/05/2005. Portanto, a presente ação foi ajuizada 14 (quatorze) 

anos após anos da homologação do acordo judicial, de modo que acolho a 

prejudicial de mérito da decadência. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, incisos II, 

do Código de Processo Civil, para reconhecer a ocorrência da 

decadência. Custas e honorários advocatícios pela parte requerente, 

fixando estes no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), nos termos do 

artigo 85, §8º, do CPC. Proceda-se a retificação do polo passivo da 

demanda, fazendo constar BRADESCO VIDA E PREVIDÊNCIA S/A. 

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

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001564-05.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DEFENTI (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001564-05.2020.8.11.0037. AUTOR(A): BANCO DO BRASIL SA REU: 

LUIZ DEFENTI Vistos. Trata-se de AÇÃO MONITÓRIA proposta pelo 

BANCO DO BRASIL S/A em face de LUIZ DEFENTI, ambos devidamente 

qualificadas nos autos. 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 monitória é 

pertinente (art. 700 do CPC). Não estando presentes as hipóteses de 

improcedência liminar do pedido, defiro a expedição de mandado de 

pagamento e concedo 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 da causa, conforme determinação legal do artigo 701, 

caput, do Código de Processo Civil, ficando isento do pagamento de 

custas processuais se o cumprir no prazo, nos termos do §1º do artigo 

supracitado. Fica facultado a parte requerida, no mesmo prazo, opor, nos 

próprios autos, Embargos à Ação Monitória, alertando-a de que, nos 

termos do artigo 702, §2º, do Código de Processo Civil, quando esta alegar 

que a parte autora pleiteia quantia superior à devida, cumprir-lhe-á 

declarar de imediato o valor que entende correto, apresentando 

demonstrativo discriminado e atualizado da dívida, sob pena de rejeição 

liminar, se esse for o único fundamento. Ainda, poderá a parte requerida, 

no prazo para oposição dos Embargos, reconhecendo o crédito da 

Exequente e, comprovado o depósito de 30% (trinta por cento) do valor 

objeto da pretensão monitória, acrescido das custas e dos honorários 

advocatícios de 5% (art. 701, parte final, do Código de Processo Civil), 

requerer o parcelamento do restante em até 6 (seis) parcelas mensais, 

acrescida da correção monetária e dos juros legais, nos termos dos 

artigos 916 c/c 701, §5º, ambos do Código de Processo Civil. Fica a parte 

requerida alertada de que, não sendo cumprido o mandado, não sendo 

opostos Embargos Monitórios e não sendo requerido o parcelamento na 

forma dos artigos acima citados, constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, na forma do artigo 702, §8º, do Código de Processo 

Civil, seguindo-se à fase de cumprimento de sentença, nos termos do 

artigo 513 e seguintes do Código de Processo Civil. Cite-se. Ressalte-se 

que, de acordo com o artigo 3º, §3º, Código de Processo Civil, a 

conciliação, a mediação e outros métodos de solução consensual de 

conflitos deverão ser estimulados pelas partes e juízes, podendo ocorrer, 

inclusive, no curso do processo e não somente na audiência inicial. Assim, 

em respeito à primazia da autocomposição, designo audiência de 

conciliação para o dia 16/07/2020, às 14h00min, a ser realizada pelo 

conciliador, na sede do Fórum desta Comarca. Intimem-se as partes, na 

pessoa de seus respectivos advogados, para comparecerem a audiência 

designada, não havendo advogado constituído, intime-se pessoalmente. 

Sem prejuízo, proceda-se a citação dos intervenientes garantes, para que 

tomem ciência da presente ação e, querendo, resgatem pelo pagamento 

do débito, o valor da garantia por eles oferecida na operação objeto da 

lide. Via digitalmente assinada da decisão e instruída servirá como 

mandado, carta precatória ou ofício. A presente citação/intimação deverá 

ser acompanhada da íntegra da petição inicial e dos documentos. 

Tratando-se de processo eletrônico, em prestígio às regras fundamentais 

dos artigos 4º e 6º, ambos do Código de Processo Civil, fica vedado o 

exercício da faculdade prevista no artigo 340 do Código de Processo Civil. 

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

do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001846-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001846-43.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA 

EXECUTADO: HELIO BRUNETTA Vistos. Trata-se de EXECUÇÃO DE 

TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por BANCO DO BRASIL S/A em face de 

HELIO BRUNETTA, ambos devidamente qualificadas nos autos. Cite-se a 

parte executada para pagar a dívida no valor de R$ 3.392.828,98 (três 

milhões, trezentos e noventa e dois mil, oitocentos e vinte e oito reais e 

noventa e oito centavos), acrescida das custas e despesas processuais, 

além de honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 

03 (três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá 

constar, também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo 

Ofi-cial de Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo 

assinalado, de tudo lavrando-se auto, com intimação do executado. A 

penhora recairá sobre os bens indicados pela parte exequente (ID nº 

31000478 - pág. 04), salvo se outros forem indicados pela parte 

executada e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição 

proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente. Não 

encontrado o executado, havendo bens de sua titularidade, o Oficial de 

Justiça deverá proceder ao arresto de tantos quanto bastem para garantir 

a execução, seguindo o processo na forma do artigo 830 do Código de 

Processo Civil. Formalizada a penhora por qualquer dos meios legais, dela 

será imediatamente intimado o executado. A intimação da penhora será 

feita ao advogado do executado ou à sociedade de advogados a que 

aquele pertença. Se não houver constituído advogado nos autos, o 

executado será intimado pessoalmente, de preferência por via postal. 

Ressalte-se que o executado deve permanecer na posse dos bens, na 

qualidade de fiel depositário, se não houver oposição do autor. Caso não 

sejam localizados bens, o executado deve ser intimado a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). O executado deverá 

ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de Processo 

Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os honorários 

advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. O executado poderá 

apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, contado da data da 

juntada aos autos, do mandado de citação, com oposição de embargos 

mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 915). O 

reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do valor em 

execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo para 

oferta de embargos, permitirá que o executado requeira o pagamento do 

saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de 

correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (CPC, artigo 

916). Fica o executado advertido de que a rejeição dos embargos, ou, 

ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na elevação dos 

honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de outras 

penalidades previstas em lei. Sem prejuízo, proceda-se a citação do 

interveniente garante, para que tome ciência da presente execução e, 

querendo, resgate pelo pagamento do débito, o valor da garantia por ele 
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oferecida na operação sob execução. A citação, intimações e penhoras 

realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do Código de Processo 

Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para fins do artigo 828 do 

Código de Processo Civil, desde que com selo de autenticidade. 

Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do Leste/MT, 28 de 

abril de 2.020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001846-43.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIO BRUNETTA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

AGROPECUARIA RANCHO FUNDO DO ITAQUERE LTDA - ME (TERCEIRO 

INTERESSADO)

 

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: 1000002-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI APARECIDA DUARTE (REU)

LUIS PIRES DUARTE (REU)

DUARTE E CIA LTDA - EPP (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3ª VARA 1000002-92.2019.8.11.0037 BANCO 

DO BRASIL SA DUARTE E CIA LTDA - EPP e outros (2) Vistos. 

Considerando as tentativas infrutíferas de citar a parte executada ROSILEI 

APARECIDA DUARTE , DEFIRO o pedido de ID nº 31577808. Após, sendo 

inexitosa a intimação por Oficial de Justiça, proceda-se a CITAÇÃO POR 

HORA CERTA, nos termos do artigo 275, § 2º, do Código de Processo 

Civil, no endereço constante no ID 31577808, conforme pugnado pelo 

exequente. Certificado o decurso do prazo sem manifestação pela parte 

executada, nomeio como curador especial a Defensoria Pública atuante 

nesta comarca, em consonância com o disposto no artigo 72, inciso II, do 

Código de Processual Civil, a qual deverá ser intimada desta decisão. Em 

seguida, dê-se vista dos autos a parte exequente para se manifestar, no 

prazo legal. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000002-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSILEI APARECIDA DUARTE (REU)

LUIS PIRES DUARTE (REU)

DUARTE E CIA LTDA - EPP (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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001681-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCOS ROBERTO CAMARGO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001681-93.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE 

DO CERRADO EXECUTADO: SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP, 

MARCOS ROBERTO CAMARGO Vistos. Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO 

DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL proposta por COOPERATIVA DE CRÉDITO, 

POUPANÇA E INVESTIMENTO VALE DO CERRADO – SICREDI VALE DO 

CERRADO em face de SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI e MARCOS 

ROBERTO CAMARGO, ambos devidamente qualificadas nos autos. 

Citem-se as partes executadas para pagarem a dívida no valor de R$ 

40.693,98 (quarenta mil seiscentos e noventa e três reais e noventa e oito 

centavos), acrescida das custas e despesas processuais, além de 

honorários advocatícios, fixados no patamar de 10%, no prazo de 03 

(três) dias, a contar da citação. Do mandado de citação deverá constar, 

também, a ordem de penhora e avaliação a ser cumprida pelo Ofi-cial de 

Justiça tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimações dos executados. A penhora recairá 

sobre os bens indicados pela parte exequente, salvo se outros forem 

indicados pelas partes executadas e aceitos pelo juiz, mediante 

demonstração de que a constrição proposta lhe será menos onerosa e 

não trará prejuízo ao exequente. Não encontrados os executados, 

havendo bens de sua titularidade, o Oficial de Justiça deverá proceder ao 

arresto de tantos quanto bastem para garantir a execução, seguindo o 

processo na forma do artigo 830 do Código de Processo Civil. Formalizada 

a penhora por qualquer dos meios legais, dela serão imediatamente 

intimados os executados. A intimação da penhora será feita ao advogado 

dos executados ou à sociedade de advogados a que aquele pertença. Se 

não houver constituído advogado nos autos, os executados serão 

intimados pessoalmente, de preferência por via postal. Ressalte-se que os 

executados devem permanecer na posse dos bens, na qualidade de fiéis 

depositários, se não houver oposição do autor. Caso não sejam 

localizados bens, os executados devem ser intimados a indicá-los em 

cinco dias, sob pena de multa de até 20% (vinte por cento) do valor da 

causa, se constatada a omissão (artigo 774 do CPC). Os executados 

deverão ter ciência de que, nos termos do artigo 827, §1º, do Código de 

Processo Civil, em caso de pagamento integral no prazo declinado, os 

honorários advocatícios poderão ser reduzidos pela metade. Os 

executados poderão apresentar defesa no prazo de 15 (quinze) dias, 

contado da data da juntada aos autos, do mandado de citação, com 

oposição de embargos mediante distribuição por dependência (CPC, artigo 

915). O reconhecimento do crédito do exequente e o depósito de 30% do 

valor em execução (incluindo custas e honorários de advogado), no prazo 

para oferta de embargos, permitirá que os executados requeiram o 

pagamento do saldo remanescente em até 06 (seis) parcelas mensais, 

acrescidas de correção monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês 

(CPC, artigo 916). Ficam os executados advertidos de que a rejeição dos 

embargos, ou, ainda, inadimplemento das parcelas, poderá acarretar na 

elevação dos honorários advocatícios, multa em favor da parte, além de 

outras penalidades previstas em lei. Não havendo pagamento no prazo 

assinalado, defiro o pedido de expedição de ofício ao SERASA/SPC para 

negativação do nome dos executados em razão deste processo, ante o 

disposto no artigo 782, §3º, do Código de Processo Civil. As citações, 

intimações e penhoras realizar-se-ão na forma dos artigos 212 a 217 do 

Código de Processo Civil. A cópia desta decisão vale como certidão para 
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fins do artigo 828 do Código de Processo Civil, desde que com selo de 

autenticidade. Cumpra-se na forma e sob as penas da Lei. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001681-93.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EUDER OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MT10271-O (ADVOGADO(A))

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

JOAO OLIVEIRA DE LIMA OAB - MT4257-O (ADVOGADO(A))

ARIANE TANARA BASTOS DE LIMA OAB - MT7669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPEED RACING AUTO CENTER EIRELI - EPP (EXECUTADO)

MARCOS ROBERTO CAMARGO (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIA ROSA DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

JOSE EDNILDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MALAGUETA RESTAURANTE E DELIVERY LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002033-85.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: MALAGUETA RESTAURANTE E DELIVERY 

LTDA - ME, JOSE EDNILDO RODRIGUES DA SILVA, CLICIA ROSA DE 

FREITAS SILVA Vistos. Defiro o requerimento retro. Para tanto, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos veículos descritos no ID nº 

30976876, no endereço AVENIDA JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1685, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-260. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

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

do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIA ROSA DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

JOSE EDNILDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MALAGUETA RESTAURANTE E DELIVERY LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1002033-85.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE MATO GROSSO-SICOOB 

PRIMAVERA MT EXECUTADO: MALAGUETA RESTAURANTE E DELIVERY 

LTDA - ME, JOSE EDNILDO RODRIGUES DA SILVA, CLICIA ROSA DE 

FREITAS SILVA Vistos. Defiro o requerimento retro. Para tanto, expeça-se 

mandado de penhora e avaliação dos veículos descritos no ID nº 

30976876, no endereço AVENIDA JOÃO PONCE DE ARRUDA, 1685, 

CENTRO, RONDONÓPOLIS - MT - CEP: 78700-260. Após a avaliação, 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias. 

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

do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002033-85.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO MEDIO LESTE DE 

MATO GROSSO-SICOOB PRIMAVERA MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO TERRENGUI OAB - MT23584/O-O (ADVOGADO(A))

EUDSON ROSA DA SILVA OAB - MT0014165A (ADVOGADO(A))

RAUL ANTUNES MACEDO OAB - MT0015674A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLICIA ROSA DE FREITAS SILVA (EXECUTADO)

JOSE EDNILDO RODRIGUES DA SILVA (EXECUTADO)

MALAGUETA RESTAURANTE E DELIVERY LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Impulsiono o presente feito com a finalidade de intimar a parte autora para 

comprovar o depósito da diligência para expedição de mandado, no prazo 

de 05(cinco) dias, devendo a guia ser emitida através do site www.tjmt. 

jus.br - emissão de guia on line - diligência - emissão de guia de diligência - 

encaminhando a este juízo o comprovante de pagamento original e a guia 

de recolhimento.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003172-72.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO HONDA S/A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO SANTANA BATISTA OAB - SP257034 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANOEL SALVADOR DO NASCIMENTO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PRIMAVERA DO LESTE – 3º VARA 1003172-72.2019.8.11.0037 

REQUERENTE: BANCO HONDA S/A. REQUERIDO: MANOEL SALVADOR 

DO NASCIMENTO Vistos. Defiro o pedido retro. Proceda-se a retirada do 

sigilo dos autos. Sem prejuízo, intime-se a parte autora para dar 

prosseguimento no feito, no prazo de 15 (quinze) dias. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 28 de abril de 2020. Myrian Pavan Schenkel Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001831-74.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AGRITEC COMERCIO DE PECAS E SERVICOS LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO RENATO CARDOSO PAIAO OAB - MT22578/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  D E S P A C H O  P r o c e s s o : 

1001831-74.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: AGRITEC COMERCIO DE PECAS 

E SERVICOS LTDA - ME EXECUTADO: JAIR PEDRO PEREIRA DOS SANTOS 

Vistos. Inicialmente, consigno que não há pedido de concessão dos 

benefícios da justiça gratuita formulado na peça exordial, o que motivou a 

intimação do autor para comprovar o recolhimento das custas (ID nº 

30958984). Contudo, considerando a manifestação de ID nº 31422434 e 

ante o disposto na Súmula 481 do Superior Tribunal de Justiça, intime-se 

parte requerente, por meio de seu advogado, para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, apresentar documentos comprobatórios da hipossuficiência 

financeira alegada (declaração de imposto de renda, balanço cantábil), 

sob pena de indeferimento do pedido de justiça gratuita (artigo 99, § 2º do 

CPC). Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, concluso para 

análise. Certifique-se o necessário. Intimem-se Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2.020. Myrian Pavan 

Schenkel Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1001701-21.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL BATISTA BEUNO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIBAL FRANCISCO CARVALHAL DE OLIVEIRA JUNIOR OAB - 

MT55499-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS SILVA NASCIMENTO OAB - SP78939 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 1001701-21.2019.8.11.0037. 

REQUERENTE: MANOEL BATISTA BEUNO REQUERIDO: MARIA 

RODRIGUES MIRANDA Vistos. Trata-se de AÇÃO DE ALIENAÇÃO 

JUDICIAL COM PEDIDO DE TUTELA DE EVIDÊNCIA ajuizada por MANOEL 

BATISTA BUENO em face do ESPÓLIO DE MARIA RODRIGUES MIRANDA, 

devidamente qualificados nos autos. Narra a exordial, em síntese, que o 

requerente viveu em união estável com a Sra. MARIA RODRIGUES 

MIRANDA, por quase 30 (trinta) anos, e dessa união, juntamente com a 

inscrição no programa social para o benefício de casa própria do governo 

e concessão pelo INSTITUTO DE TERRAS DO MATO GROSSO – 

INTERMAT, adveio a integração de um imóvel ao patrimônio. Relata que a 

Sra. Maria faleceu e deixou seus herdeiros em posse do referido imóvel, 

os quais dificultam o acesso do requerente ao bem, além de recusarem a 

fazer o inventário, apesar do acordo realizado entre eles. Assim, requer, a 

ANTECIPAÇÃO PARCIAL DOS EFEITOS DA TUTELA – ‘inaudita altera parte’ 

com a concessão da TUTELA DE EVIDÊNCIA para determinar a imediata 

nomeação do meio de alienação judicial, avaliação do bem e declarar a 

venda judicial do imóvel nos termos já mencionados do acordo firmado, 

bem como autorização judicial para a venda do imóvel. É o breve relatório. 

Fundamento e decido. Recebo a inicial por estar em conformidade com os 

preceitos legais. Sobre a tutela provisória, o artigo 294 do Código de 

Processo Civil prevê: Art. 294. A tutela provisória pode fundamentar-se 

em urgência ou evidência. Parágrafo único. A tutela provisória de 

urgência, cautelar ou antecipada, pode ser concedida em caráter 

antecedente ou incidental. Complementando o preceptivo temos o artigo 

297 do mesmo códex: Art. 297. O juiz poderá determinar as medidas que 

considerar adequadas para efetivação da tutela provisória. Parágrafo 

único. A efetivação da tutela provisória observará as normas referentes 

ao cumprimento provisório da sentença, no que couber. Já a tutela de 

evidência é tratada no Título III, que traz os seguintes dispositivos: Art. 

311. A tutela da evidência será concedida, independentemente da 

demonstração de perigo de dano ou de risco ao resultado útil do 

processo, quando: I - ficar caracterizado o abuso do direito de defesa ou 

o manifesto propósito protelatório da parte; II - as alegações de fato 

puderem ser comprovadas apenas documentalmente e houver tese 

firmada em julgamento de casos repetitivos ou em súmula vinculante; III - 

se tratar de pedido reipersecutório fundado em prova documental 

adequada do contrato de depósito, caso em que será decretada a ordem 

de entrega do objeto custodiado, sob cominação de multa; IV - a petição 

inicial for instruída com prova documental suficiente dos fatos 

constitutivos do direito do autor, a que o réu não oponha prova capaz de 

gerar dúvida razoável. Parágrafo único. Nas hipóteses dos incisos II e III, o 

juiz poderá decidir liminarmente. De início, cumpre colacionar a seguinte 

advertência exarada pelos nobres doutrinadores acerca das situações 

que aceitam a tutela de evidência: “Tais situações não se confundem, 

todavia, com aquelas em que é dado ao juiz julgar antecipadamente o 

mérito (arts. 355 e 356), porquanto na tutela de evidência, diferentemente 

do julgamento antecipado, a decisão pauta-se em cognição sumária e, 

portanto, traduz uma decisão revogável e provisória.” (WAMBIER, Teresa; 

RIBEIRO, Leonardo Ferres da Silva; CONCEIÇÃO, Maria Lúcia Lins e; 

MELLO, Rogério Licastro Torres de. Primeiros comentários ao Novo CPC. 

Artigo por artigo. São Paulo: RT, 2015, p. 523). Igualmente, deve-se 

destacar que na tutela da evidência, não se exige urgência. Daí porque 

houve efetiva diferenciação entre essas duas espécies de tutela 

provisória. Entretanto, apesar de não expressamente previsto pelo 

dispositivo legal as hipóteses de concessão da tutela da evidência devem 

se somar à probabilidade do direito do requerente. Trata-se de uma 

interpretação que leva em conta a natureza dessa tutela (do direito 

evidente) e a coerência contida no “espírito” das hipóteses legais 

supramencionadas. Ainda, pertinente a observação de Daniel Amorim 

Assumpção Neves: “(…) Distanciando-se do Projeto originário de Novo 

CPC, na redação final do diploma legal não há previsão para o pedido 

antecedente de tutela da evidência. Dessa forma, há um tratamento 

heterogêneo entre as diferentes espécies de tutela provisória: enquanto a 

tutela de urgência pode ser pedida de forma antecedente e incidental, a 

tutela da evidência só pode ser pedida de forma incidental. É claro que, 

nas duas hipóteses de tutela da evidência em que não cabe sua 

concessão liminarmente, não haverá possibilidade material de seu pedido 

ocorrer de forma antecedente; mas nas duas outras, nas quais a 

concessão pode ou deve ser liminar, é plenamente possível se imaginar 

um pedido de forma antecedente. Como o Novo CPC não trata dessa 

possibilidade, é possível ao intérprete propugnar pela aplicação por 

analogia do procedimento previsto para o pedido antecedente de tutela 

antecipada.” (Novo Código de Processo Civil, São Paulo: Método, 2015, p. 

219). No caso dos autos, a parte requerente pleiteia a concessão liminar 

de tutela de evidência para determinar a imediata nomeação do meio de 

alienação judicial do imóvel objeto da lide, bem como a avaliação e a 

declaração da venda judicial do referido bem, sob a alegação de 

configuração da hipótese prevista no inciso I do artigo 311 do código de 

Processo civil, ante o abuso de direito. Contudo, o artigo 9ª, parágrafo 

único, II e o artigo 311, parágrafo único do Código de Processo Civil 

restringem a possibilidade de concessão liminar da tutela de evidência 

apenas às hipótese previstas no artigo 311, II e III do mesmo código. 

Destarte, não há como, neste momento processual, deferir a tutela 

pleiteada, sendo imprescindível ao observância a contraditório, até porque 

a concessão liminar do pedido inicial geraria situação de irreversibilidade, 

o que não se mostra cabível. Dessa forma, INDEFIRO, por ora, a tutela de 

evidência pleiteada. Proceda-se a citação do espólio da requerida para, 

querendo, contestar a presente ação, no prazo legal, consignando-se as 

advertências do artigo 344 do Código de Processo Civil. Caso seja 

apresentada contestação, intime-se a parte autora para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente impugnação à contestação. Em consonância 

com o artigo 334 do Código de Processo Civil, designo o dia 07 de 

novembro de 2019, às 13h, para sessão de conciliação (artigo 165, do 

CPC). Conste que a sessão será realizada por conciliador, na sede deste 

juízo, na “sala de conciliação”. Consigne-se que o não comparecimento 

injustificado do autor ou dos requeridos à audiência de conciliação será 

considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será sancionado com 

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

da causa, revertida em favor da União ou do Estado (artigo 334, §8º, do 

CPC). Intimem-se as partes, na pessoa de seus respectivos advogados, 

para comparecerem na audiência designada, não havendo advogado 

constituído, intime-se pessoalmente. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se 

o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, 14 de 

agosto de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008235-15.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DO SOCORRO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SUZIMARIA MARIA DE SOUZA ARTUZI OAB - MT0014231A 

(ADVOGADO(A))

CAROLINE STATES NIEBISCH OAB - MT24161/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1008235-15.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para informar se o 

benefício foi implantado. Primavera do Leste, 28 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: 1005743-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

AMILTON REIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON NOVAES PORTO OAB - MT20487/O (ADVOGADO(A))

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

 

1005743-16.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005970-06.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLEO ELTON MARI (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)

 

1005970-06.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005429-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO CARLOS ALVES DADSEVICUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005429-70.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005751-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATAN APARECIDO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005751-90.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005507-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACY GONZAGA DE SOUZA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DHANDARA ADRYHELLE VILELA DE ALMEIDA OAB - MT21021/O 

(ADVOGADO(A))

WALEF CAIK CALIXTO FEITOSA OAB - MT21568/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

1005507-64.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005868-81.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EURIPEDES FILHO ALVES DA SILVA (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)

 

1005868-81.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005744-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIVANIA DA SILVA SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005744-98.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005770-96.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA CRISTINA MOURA DANIELI (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)

 

1005770-96.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

de abril de 2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1005647-98.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIONE TAVARES DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLADEMIR ROMEU DE LIMA OAB - MT20072/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005647-98.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005780-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOVANIRO ALVES DE JESUS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

VANESSA CORREIA FAVARIN OAB - MT17352/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005780-43.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1006102-63.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FIGUEIREDO DE MATOS (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006102-63.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1003841-28.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA MARTINS DOS SANTOS (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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

1003841-28.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005911-18.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TATIANE ALVES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005911-18.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005830-69.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANI VALENTIN DE CARVALHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005830-69.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005817-70.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SIRQUEIRA MONTEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLI MARIANI LIMA DA SILVA OAB - MT19369/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1005817-70.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005943-23.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ZEFERINO LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JEFFERSON LIMA VIEIRA OAB - MT24653/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

 

1005943-23.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1005574-29.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO COSTA FARIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

1005574-29.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

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: 1006810-50.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES GONCALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON FILGUEIRA SALES OAB - MT23929/O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DE OLIVEIRA RAHMEIER OAB - MT24056/O (ADVOGADO(A))

CARLOS LAETE PEREIRA DA SILVA OAB - MT16915/O (ADVOGADO(A))

MARCUS VINICIUS FERREIRA DE SOUSA OAB - MT19713-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

1006810-50.2018.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Impulsiono 

os autos com a finalidade de intimar a parte requerente para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar sobre o laudo pericial. Primavera do Leste, 28 

de abril de 2020. Documento assinado digitalmente Lei nº 11.419/2006, art. 

1º, § 2º, III, "a".

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002644-38.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

IRACEMA FERREIRA AMORIM (EXEQUENTE)

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:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

1002644-38.2019.8.11.0037 CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Certifico 

que procedi à retificação da Requisição nº 0000982.2020.8.05091 (id. 

30671665). Ato contínuo, impulsiono os autos com a finalidade de intimar 

as partes acerca do inteiro teor do ofício requisitório, devidamente 

retificado, nos termos da Resolução CJF 458/2017, art. 11, para 

impugnação. Primavera do Leste, 28 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: 1004745-19.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GIRLEI OLIVEIRA DE MATOS (REQUERENTE)
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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 DESPACHO Vistos. Inicialmente, determino a 

conversão da ação para cumprimento de sentença. Intime-se a parte 

executada, na pessoa de seu representante judicial, por meio eletrônico 

para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias e nos próprios autos, 

impugnar a execução, nos termos do artigo 535 do Código de Processo 

Civil. 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

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000054-25.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILELA & MENDONCA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000054-25.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: VILELA & MENDONCA 

LTDA - ME Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte exequente, 

devidamente intimada para promover o regular andamento do feito, 

manteve-se inerte. Assim, considerando a ausência de interesse 

processual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000049-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CAULIN FRANCISCO MARQUES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000049-03.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: CAULIN FRANCISCO 

MARQUES - ME Vistos. Analisando os autos, verifico que a parte 

exequente, devidamente intimada para promover o regular andamento do 

feito, manteve-se inerte. Assim, considerando a ausência de interesse 

processual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do 

artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Sem custas processuais 

e honorários advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, 

remeta-se este feito à Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), 

responsável pelas cobranças das custas processuais e arquivamento 

dos autos, com as baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas de 

estilo. Primavera do Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000046-48.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CONSELHO REG DOS REPRES COMERCIAIS DO ESTADO DE MT 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS PEREIRA SCHMIDT OAB - MT11361-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGRINOVA COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1000046-48.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: CONSELHO REG DOS REPRES 

COMERCIAIS DO ESTADO DE MT EXECUTADO: AGRINOVA COMERCIO E 

REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA - ME Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte exequente, devidamente 

intimada para promover o regular andamento do feito, manteve-se inerte. 

Assim, considerando a ausência de interesse processual, a extinção do 

feito é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, inciso VI, 

do Código de Processo Civil. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios. Após certificado o trânsito em julgado, remeta-se este feito à 

Central de Arrecadação e Arquivamento (CAA), responsável pelas 

cobranças das custas processuais e arquivamento dos autos, com as 

baixas necessárias. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, 05 de dezembro de 2019. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004469-51.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DUARTE DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO STEFANO MAZZUTTI OAB - MT16003-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

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 : 

1004469-51.2018.8.11.0037. AUTOR(A): LUIS FERNANDO DUARTE DOS 

SANTOS REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte requerente para que, no prazo de 15 (quinze) dias, junte aos autos o 

seu extrato atualizado do CNIS. Após, com ou sem manifestação e de tudo 

certificado, retornem os autos conclusos. Cumpra-se, expedindo o 

necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da 

assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004797-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE TEREZINHA ANDRADE DA SILVA OAB - MT0018192S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):
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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 : 

1004797-78.2018.8.11.0037. AUTOR(A): DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS 

REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE CONVERSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTÁRIO EM APOSENTADORIA 

POR INVALIDEZ ajuizada por DELVECIO VIEIRA DOS SANTOS em face do 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente 

qualificados nos autos, alegando, em síntese, ter sofrido acidente de 

trabalho em 1986, no qual fraturou gravemente a coluna, ombro e braço, 

ficando com sequelas irreversíveis, impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 

22671239), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

22981255) Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 26062057). No 

Id nº 29720854, a parte autora pugna pela complementação do laudo 

pericial. É o relatório. Fundamento e decido. Inicialmente, com relação a 

irresignação da parte quanto ao laudo pericial, reputo que este possui as 

informações necessárias para a prolação da sentença, de modo que 

considero desnecessária sua complementação. Assim, INDEFIRO o pedido 

retro e tendo em vista que 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, 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 

18654965). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional, devendo ser preservada sua 

capacidade funcional para seus cuidados pessoais (Id nº 29329990). Não 

obstante, considerando a idade (62 anos), a limitada escolaridade e a 

ausência de qualificação profissional, constato que a parte autora não 

está apta para o exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. 

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, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença (04/11/2019), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, CONCEDO 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 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: 1004383-46.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDES LUIS FRANCISCO GUIMARAES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VICTOR HUGO VIDOTTI OAB - MT11439-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

P R I M A V E R A  D O  L E S T E  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o : 

1004383-46.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ALCIDES LUIS FRANCISCO 

GUIMARAES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE AUXÍLIO-ACIDENTE proposta por 

ALCIDES LUIS FRANCISCO GUIMARÃES em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL - INSS, alegando, em síntese, ter sofrido um acidente 

de trânsito, no ano de 2015, ocasionando fratura de membro inferior 
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esquerdo (perna), sendo submetido a tratamento cirúrgico, o que diminuiu 

significativamente sua capacidade laborativa. Assim, requer, por 

conseguinte, a concessão de auxílio-acidente. Devidamente citado, o 

requerido contestou no ID nº 22558765, requerendo a improcedência do 

pedido, uma vez que a parte autora não atende aos requisitos legais e 

regulamentares exigidos para percepção do benefício. Impugnação a 

contestação no ID nº 24831781. Laudo pericial realizado por perito judicial 

(ID nº 27080080). É o relatório. Fundamento e decido. O processo está em 

ordem, não havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas 

de ofício. Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido 

e regular do processo se fazem presentes, assim como as condições da 

ação, estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de 

mérito. A questão controvertida cinge-se à perda da capacidade física 

para o trabalho ou para atividades pessoais. O auxílio-acidente será 

concedido ao segurado que, após consolidação das lesões decorrentes 

de acidente de qualquer natureza, resultarem sequelas que impliquem a 

redução parcial e definitiva da capacidade para o trabalho (artigo 86 da Lei 

8.213/91), independente de carência (artigo 26, I, da Lei nº 8.213/91). No 

caso dos autos, pelos documentos trazidos junto a inicial, reputo não 

configurado o direito da parte requerente ao benefício previdenciário 

supra, notadamente após a perícia médica afirmar que o requerente não 

realiza qualquer tipo de tratamento. Outrossim, em que pese o laudo 

constatar certa limitação para o desempenho da atividade exercida, não 

ficou comprovado que o requerente está impedido de exercer suas 

atividades habituais em razão da alegada redução da incapacidade, pois 

não há nos autos comprovação das atividades exercidas anteriormente e 

as prejudicadas após o acidente, até porque o requerente foi contratado, 

no ano de 2019, para exercer a mesma função, qual seja, classificador de 

grãos, além do fato do requerente ser pessoa jovem (29 anos), podendo 

se reabilitar. Dessa forma, não há como conceder à parte requerente o 

benefício pleiteado. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO 

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

Processo Civil. Sem custas. Condeno a parte requerente ao pagamento de 

honorários advocatícios que fixo no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais), 

nos termos do artigo 85, §§2º e 19º, do Código de Processo Civil, 

observado o disposto no artigo 98, §3°, do mesmo código. 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, 

expedindo o necessário, com as cautelas de estilo. Primavera do 

Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da Veiga Carlota 

Juiz de Direito
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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 : 

1001679-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): ELOI ZILIOTTO REU: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL Vistos. Trata-se de 

AÇÃO DE APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO ajuizada por 

ELOI ZILIOTTO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, devidamente qualificados nos autos. Devidamente citada, a parte 

requerida apresentou contestação no id n. 20356739, alegando, em 

síntese, a ausência dos requisitos para a concessão do benefício. 

Impugnação à contestação no id n. 21141749. Em audiência de instrução 

foram ouvidas 3 (três) 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. 

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 
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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 

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: declaração de exercício de 

atividade rural do sindicato dos trabalhadores rurais, ficha do sindicato 

dos trabalhadores rurais, certidões de registro de imóvel (id nºs. 

19013306, 19013315, 19013319, 19013320, 19013322, 19013328), 

atendendo aos preceitos da Súmula nº 149 do Superior Tribunal de 

Justiça. Além da prova documental, exsurge clara e em completa 

harmonia, a prova oral produzida na instrução. Assim, entendo que a 

prova documental apresentada, aliada à prova testemunhal colhida em 

juízo, bem como a realidade fática que acima mencionei, autorizam o 

deferimento do pleito formulado pela parte requerente. Com efeito, as 

testemunhas ouvidas em audiência afirmaram que conhecem a parte 

requerente desde sua infância e adolescência e presenciaram seu 

trabalho na lavoura. Assim, resta reconhecido o período de trabalho rural 

exercido a partir dos 12 (doze) anos de idade na companhia dos pais, de 

07/07/1977 a 06/03/1986. Sobre o reconhecimento do trabalho rural 

exercido a partir dos 12 (doze) anos de idade, veja-se o recente julgado 

do Tribunal Regional Federal da 1ª Região: PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. RECONHECIMENTO DE 

TEMPO RURAL. SEGURADO ESPECIAL. EMPREGADO/TRABALHADOR 

RURAL. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL A PARTIR DOS 12 

(DOZE) ANOS DE IDADE. PERÍODO ANTERIOR À LEI 8.213/91. 

CONTRIBUIÇÃO. INDENIZAÇÃO. DESNECESSIDADE. PROVA MATERIAL E 

DEPOIMENTOS PELA CARACTERIZAÇÃO DA CONDIÇÃO DE SEGURADO 

ESPECIAL EM PARTE DO PERÍODO. REGISTROS NA CTPS AUSENTES NO 

CNIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO INSS. PRESUNÇÃO RELATIVA DE 

VERACIDADE DAS ANOTAÇÕES NA CTPS. PERÍODO COMO 

EMPREGADO/TRABALHADOR RURAL UTILIZADO PARA FINS DE 

CARÊNCIA. POSSIBILIDADE. INCONTROVERSA PARTE DE PERÍODO DA 

CARÊNCIA. CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA. MAJORAÇÃO 

DOS HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APELAÇÃO DO INSS 

PARCIALMENTE PROVIDA. REMESSA OFICIAL NÃO CONHECIDA. 1. (...). 

10. RECONHECIMENTO DE TRABALHO RURAL A PARTIR DE 12 ANOS DE 

IDADE. Como já foi manifestado várias vezes em outros processos que 

versam sobre a mesma matéria, é dominante no STJ e no TRF1 o 

entendimento quanto a se reconhecer o exercício de atividade rural a 

partir dos 12 (doze) anos de idade, sob o fundamento de que "(...) não 

pode a proibição do trabalho do menor ser utilizada em seu prejuízo, pois 

que já penalizado pelo trabalho infanto-juvenil não podendo, também, ser 

prejudicado com a desconsideração do tempo de serviço prestado" (AC 

0048054-60.2012.4.01.9199/MG, Rel. Desembargadora Federal Ângela 

Catão, TRF da 1ª Região - Primeira Turma, e-DJF1 p. 859 de 19/08/2013). 

(...). (TRF-1 – AC 0050120-37.2017.4.01.9199, JUIZ FEDERAL GRIGÓRIO 

CARLOS DOS SANTOS, TRF1 - 2ª CÂMARA REGIONAL PREVIDENCIÁRIA 

DE MINAS GERAIS, e-DJF1 13/02/2020 PAG.). Ainda, restou comprovado o 

período de 13/02/1995 a 26/03/2014, laborado na Prefeitura do Município 

de Primavera do Leste/MT, sendo que de 13/02/1995 a 25/09/2001 houve 

contribuição ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, esta já 

reconhecida pelo INSS (id n. 20356738), e de 01/2002 a 03/2014 as 

contribuições foram vertidas ao Regime Próprio de Previdência Social – 

RPPS (id n. 19014969). Nesse passo, a parte autora comprovou 8 (oito) 

anos, 7 (sete) meses e 29 (vinte e nove) dias do exercício de atividade 

rural, 17 (dezessete) anos, 6 (seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de 

contribuição ao Regime Geral da Previdência Social – RGPS, 10 (dez) 

anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de contribuição ao Regime Próprio de 

Previdência Social – RPPS, conforme Extrato Previdenciário do Cadastro 

Nacional de Informações Sociais – CNIS e Certidão de Tempo de 

Contribuição do IMPREV, integralizando o período de contribuição exigido 

por lei. Assim, 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, 5 (cinco) meses e 29 (vinte e nove) dias de 

contribuição, advindos do resultado da soma de 17 (dezessete) anos, 6 

(seis) meses e 25 (vinte e cinco) dias de contribuição reconhecidos pelo 

INSS, com 10 (dez) anos, 3 (três) meses e 5 (cinco) dias de contribuição 

ao IMPREV, bem como com o período de 8 (oito) anos, 7 (sete) meses e 29 

(vinte e nove) dias 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). Todavia, considerando que na DER a soma 

da idade e do tempo de contribuição da parte requerente não atingiu 

pontuação igual ou superior a estabelecida no art. 29-C da Lei nº 8.213/91, 

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. 
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Ademais, considero que a concessão do benefício pleiteado não fere 

princípios ou normas constitucionais, muito menos os preceitos da Lei nº 

8.213/91, não havendo, portanto, razão para acolher o 

pré-questionamento suscitado pela parte requerida. 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, a partir da data do 

requerimento administrativo (11/05/2017 – id n. 19012837), 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

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002181-33.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

SUERLY MARIA DE SOUSA (AUTOR(A))

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:

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 : 

1002181-33.2018.8.11.0037. AUTOR(A): SUERLY MARIA DE SOUSA REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA DE AUXÍLIO-DOENÇA OU APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ COM TUTELA ANTECIPADA ajuizada por SUERLY MARIA DE 

SOUSA em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de dor articular; transtornos internos dos joelhos; transtornos do disco 

cervical com radiculopatia; lumbago com ciática; espondilose; atrofias 

sistêmicas que afetam principalmente o sistema nervoso central em 

doenças classificadas em outra parte, impedindo-a de trabalhar. A tutela 

antecipada foi indeferida (Id nº 12687090). Devidamente citado, o 

requerido ofereceu contestação (Id nº 13787882), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício, a qual foi impugnada (Id nº 14077931). Laudo pericial realizado 

por perito judicial (id nº 27840728). 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. 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, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, 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 13787882). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades laborais 

habituais (Id nº 27840728). Tendo em vista a idade (59 anos) fica 

evidenciada a possibilidade de reabilitação profissional, meio pelo qual o 

segurado se readapta ao mercado de trabalho com o auxílio do INSS. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, 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 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, até a sua reabilitação para o trabalho, com renda 

mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o pagamento das 

quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos a partir do 

indeferimento administrativo (19/03/2018), 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 
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presente decisão, CONCEDO A ANTECIPAÇÃO DE TUTELA para o fim de 

DETERMINAR a implantação do auxílio-doença, nos termos já expressos 

no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) dias. Veja-se que o 

benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora em sua inclusão 

poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da parte 

requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos do 

artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 10% 

(dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos da 

Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006394-48.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANA MARIA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE PUNDRICH MULLER OAB - MT20836/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

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 : 

1006394-48.2019.8.11.0037. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: ANA MARIA 

DA SILVA ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Trata-se de 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA CONCESSÃO DE AUXILIO-RECLUSÃO 

ajuizada por TAWANE VITORIA DA SILVA SANTOS, representada por sua 

genitora ANA MARIA DA SILVA, em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos. Alega, em 

síntese, que é filha de JOSE RIBAMAR DOS SANTOS, o qual esteve 

segregado na Unidade Prisional de Primavera do Leste/MT de 29/01/2018 a 

23/05/2018. Assim, pugnou, em sede de tutela antecipada, pela 

concessão do benefício de auxílio-reclusão. No mérito, pela procedência 

do pedido inicial. No id n. 25924667, o pedido liminar foi indeferido. 

Devidamente citado, o requerido apresentou contestação no id n. 

27889862, a qual foi impugnada pela requerente no id n. 28721799. 

Parecer ministerial pela procedência do pedido inicial no id n. 31521764. É 

o breve relatório. Fundamento e decido. O processo está em ordem, não 

havendo nulidades a serem sanadas ou a serem reconhecidas de ofício. 

Todos os pressupostos processuais de desenvolvimento válido e regular 

do processo se fazem presentes, assim como as condições da ação, 

estando o feito apto a receber um julgamento com resolução de mérito. 

Cuida-se de concessão de auxílio-reclusão, que constitui benefício da 

Previdência Social, regulado pela Lei nº 8.213/91, que visa à proteção dos 

dependentes carentes do segurado preso, impossibilitado de prover a 

subsistência dos mesmos em razão de sua prisão. Referido benefício 

possui natureza alimentar, uma vez que visa garantir o sustento dos 

dependentes do preso que, de um momento para outro, podem 

encontrar-se sem perspectivas de subsistência, sendo destinado 

exclusivamente aos dependentes do preso, sem caráter indenizatório, não 

possuindo o preso nenhum direito sobre ele. O artigo 80 da Lei nº 8.213/91 

prevê como pressupostos à obtenção do benefício de auxílio-reclusão: a) 

o recolhimento do segurado à prisão; b) o não-recebimento de 

remuneração da empresa ou de benefício previdenciário; c) a qualidade de 

dependente do requerente; d) a prova de que o presidiário era, ao tempo 

de sua prisão, segurado do INSS. Além desses requisitos, a Emenda 

Constitucional nº 20/98 alterou a redação do artigo 201, IV, exigindo ser o 

segurado oriundo de família de baixa renda. Não é necessária carência de 

contribuições, tal qual ocorre no benefício de pensão por morte. O 

auxílio-reclusão é um benefício devido tanto nas hipóteses de prisão 

provisória quanto de prisão definitiva e exige para a sua concessão a 

prova da perda da liberdade do segurado, a inexistência de remuneração 

da empresa em que ele trabalhava e não se encontrar o mesmo no gozo 

de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em 

serviço. Importante ressaltar que o benefício deve ter início na data do 

efetivo recolhimento do segurado ao estabelecimento penal e será mantido 

enquanto o segurado permanecer preso. No caso em tela, a requerente 

comprovou que o recuperando JOSE RIBAMAR DOS SANTOS esteve 

recluso no período de 29/01/2018 a 23/05/2018, bem como a sua 

qualidade de segurado, conforme consta CTPS (id n. 25684272), além da 

sua dependência econômica em relação ao instituidor do benefício, a qual 

é presumida, na medida em que a requerente é filha do detento e menor de 

idade. Outrossim, no que se refere a baixa renda, a Portaria nº 15/2018 

dispõe que: “o auxílio-reclusão, a partir de 1º de janeiro de 2018, será 

devido aos dependentes do segurado cujo salário de contribuição seja 

igual ou inferior a R$ 1.319,18 (um mil trezentos e dezenove reais e 

dezoito centavos), independentemente da quantidade de contratos e de 

atividades exercidas”. Da análise dos documentos trazidos na inicial, 

verifico que o preso exercia a função de Trabalhador Polivalente, 

angariando uma renda mensal de R$ 1.300,00 (mil e trezentos reais). 

Portanto, dentro do limite estabelecido na portaria supra. Dessa forma, 

preenchidos os requisitos legais, a procedência do pedido inicial é medida 

que se impõe. No que concerne à data de início do benefício, entendo que 

o mesmo é devido a partir do requerimento administrativo (19/03/2018), o 

qual foi solicitado com data superior a 30 dias da prisão (29/01/2018). 

Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-RECLUSÃO. SEGURADO (A) 

RURAL. BOIA-FRIA. INÍCIO DE PROVA MATERIAL CONFIRMADO POR 

PROVA TESTEMUNHAL. QUALIDADE DE DEPENDENTES DEMONSTRADA. 

DATA DE INÍCIO. NASCIMENTO POSTERIOR À DATA DE RECOLHIMENTO 

DO SEGURADO À PRISÃO. TERMO FINAL DO BENEFÍCIO. CONSECTÁRIOS 

LEGAIS. 1. O auxílio-reclusão - previsto no art. 18, II, b, da Lei 8.213/1991 - 

será devido, conforme prevê o art. 80 da Lei n. 8.213/91, nas mesmas 

condições da pensão por morte, aos dependentes do segurado recolhido 

à prisão, que não receber remuneração da empresa nem estiver em gozo 

de auxílio-doença, de aposentadoria ou de abono de permanência em 

serviço. (...) O termo inicial do benefício de auxílio-reclusão será: (a) a 

data do efetivo recolhimento do segurado à prisão, se requerido até 30 

dias depois desta; ou (b) a data do correspondente requerimento, quando 

posterior àquele prazo (arts. 74 e 80 da Lei 8.213/1990 e art. 116, § 4º do 

Decreto 3.048/1999). Inexistindo requerimento administrativo, a data de 

início do benefício deve corresponder à da citação (Recurso Especial 

R e p r e s e n t a t i v o  d e  C o n t r o v é r s i a  ( . . . )  T R F - 1  -  A C : 

0051727902014401919900517279020144019199, Relator: JUIZ FEDERAL 

HENRIQUE GOUVEIA DA CUNHA, 2ª CÂMARA REGIONAL 

PREVIDENCIÁRIA DE MINAS GERAIS, Data de Publicação: 05/07/2019). 

Ante o exposto, com fundamento no artigo 201, IV, da Constituição 

Federal, c/c artigo 80, da Lei nº 8.213/1991, JULGO PROCEDENTE O 

PEDIDO INICIAL, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil, para CONDENAR o requerido a conceder a 

requerente o benefício de auxílio-reclusão, na qualidade de beneficiária do 

recluso, Sr. JOSE RIBAMAR DOS SANTOS, a partir do requerimento 

administrativo (19/03/2018 – id n. 25684272) até a sua liberdade 

(23/05/2018). 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. Cumpra-se, expedindo-se o necessário, com as 

cautelas de estilo. Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. 

Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002649-60.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA APARECIDA PORTO DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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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 : 

1002649-60.2019.8.11.0037. AUTOR(A): LUCIANA APARECIDA PORTO 

DO CARMO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE CONCESSÃO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO ajuizada por LUCIANA APARECIDA PORTO DO CARMO 

em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, 

devidamente qualificados nos autos, alegando, em síntese, ser portadora 

de cervicobraquialgia, impedindo-a de trabalhar. Laudo pericial realizado 

por perito judicial (Id nº 26398193). Devidamente citado, o requerido 

ofereceu contestação (Id nº 26460526), requerendo o julgamento 

improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não atende aos 

requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do benefício. 

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. 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 

26460526). Quanto à incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, consigno que o laudo pericial atestou que a parte requerente está 

total e temporariamente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais, visto que há possibilidade de recuperação (Id nº 26460526). 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, 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 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, até a cessação da incapacidade ou até a sua 

reabilitação para o trabalho, com renda mensal inicial a ser calculada pelo 

INSS, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às parcelas 

em atraso a partir do indeferimento administrativo (25/02/2019) 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 auxílio-doença, nos 

termos já expressos no dispositivo da sentença, no prazo de 30 (trinta) 

dias. Veja-se que o benefício tem caráter alimentar, sendo que a demora 

em sua inclusão poderá acarretar perigo de danos irreparáveis na vida da 

parte requerente. Isento de custas e despesas processuais, nos termos 

do artigo 8°, §1°, da Lei nº 8.620/93. Honorários advocatícios no valor de 

10% (dez por cento) sobre o valor das prestações vencidas, nos termos 

da Súmula nº 111 do Superior Tribunal de Justiça, não incidindo, portanto, 

sobre as parcelas vincendas, que serão pagas administrativamente, com 

a implantação do benefício no sistema geral de Previdência Social. Após o 

trânsito em julgado, certifique-se e arquivem-se os autos, com as baixas e 

anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004906-58.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DEUZILENE APARECIDA DE ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAROLAINE VITORIA DENIZ BRASIL OAB - MT22658/O-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 : 

1004906-58.2019.8.11.0037. AUTOR(A): DEUZILENE APARECIDA DE 

ARAUJO REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL 

Vistos. Trata-se de AÇÃO DE AUXÍLIO DOENÇA ajuizada por DEUZILENE 

APARECIDA DE ARAUJO em face do INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ser portador de distúrbio vascular, transtornos cardíacos com 

insuficiência aórtica e fibrilação arterial crônica, estenose mitral grave, 

impedindo-o de trabalhar. Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 

22780439). Devidamente citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 

29696892), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

31006209) 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 
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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. 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, não obstante ao 

disposto no artigo 151 da Lei n. 8.213/91, 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 29696893). 

Quanto à incapacidade para o exercício das atividades laborais, consigno 

que o laudo pericial atestou que a parte requerente está parcial e 

permanentemente incapacitada para o exercício de suas atividades 

laborais (Id nº 22780439). Tendo em vista a pouca idade (46 anos) fica 

evidenciada a possibilidade de reabilitação profissional, meio pelo qual o 

segurado se readapta ao mercado de trabalho com o auxílio do INSS. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, 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, até a sua reabilitação para o trabalho, 

com renda mensal inicial a ser calculada pelo INSS, efetuando o 

pagamento das quantias correspondentes às parcelas em atraso devidos 

a partir do indeferimento administrativo do auxílio-doença (16/10/2018), 

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005365-31.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR CORDEIRO PERAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TALITA MOURA BARRETO OAB - MT0019488S (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 : 

1005365-31.2017.8.11.0037. AUTOR(A): VALDIR CORDEIRO PERAO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO DE 

RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO DOENÇA C/C TUTELA PROVISÓRIA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ ajuizada por VALDIR 

CORDEIRO PERAO em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos autos, alegando, em 

síntese, ter perdido a visão no olho direito e ter sido diagnosticado com 

opacidade vítrea e uveíte no olho esquerdo, impedindo-o de trabalhar. 

Devidamente citada, a parte requerida ofereceu contestação (Id nº 

12444101), requerendo o julgamento improcedente do pedido, uma vez 

que a parte autora não atende aos requisitos legais e regulamentares 

exigidos para percepção do benefício, a qual foi impugnada (Id nº 

12873902) Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 26372656) 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 
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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 

12444101). Quanto a incapacidade para o exercício das atividades 

laborais, o laudo pericial atestou que a parte requerente está total e 

permanentemente incapacitada para qualquer atividade laboral, não sendo 

suscetível de reabilitação profissional, devendo ser preservada sua 

capacidade funcional para seus cuidados pessoais (Id nº 26372656). Não 

obstante, considerando a idade (64 anos), a limitada escolaridade e a 

ausência de qualificação profissional, constato que a parte autora não 

está apta para o exercício de outra atividade profissional ou reabilitação. 

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, no valor do salário de contribuição 

por mês, efetuando o pagamento das quantias correspondentes às 

parcelas em atraso devidos a partir do dia imediato ao da cessação do 

auxílio-doença (04/10/2017), nos termos do artigo 43, caput, da Lei 

8.213/91, observada a eventual prescrição quinquenal. Correção 

monetária e juros moratórios, conforme versão mais atualizada do Manual 

de Cálculos da Justiça Federal. Segundo dispõe a Súmula nº 204 do 

Superior Tribunal de Justiça, “os juros de mora nas ações relativas a 

benefícios previdenciários incidem a partir da citação válida”. Tendo em 

vista que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do 

pedido da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na 

presente decisão, 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 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: 1002859-14.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GEICY DAYANE MORALES BEZERRA DAVIES (AUTOR(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 : 

1002859-14.2019.8.11.0037. AUTOR(A): GEICY DAYANE MORALES 

BEZERRA DAVIES REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE 

SOCIAL Vistos. Trata-se de AÇÃO ORDINÁRIA PARA CONCESSÃO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA COM PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA ajuizada por 

GEICY DAYANE MORALES BEZERRA DAVIES, em face do INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURO SOCIAL – INSS, devidamente qualificados nos 

autos, alegando, em síntese, ser portadora de gravidez de alto risco, 

impedindo-a de trabalhar. O pedido de liminar foi deferido (id n. 20277864) 

Laudo pericial realizado por perito judicial (Id nº 25643525). Devidamente 

citado, o requerido ofereceu contestação (Id nº 29034265), requerendo o 

julgamento improcedente do pedido, uma vez que a parte autora não 

atende aos requisitos legais e regulamentares exigidos para percepção do 

benefício. 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. No caso 

dos autos, no que tange à carência necessária para a concessão do 

benefício de auxílio-doença postulado (ameaça de aborto/deslocamento da 

placenta), o art. 26, inciso II, da LBPS assim dispõe: 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. In casu, a especificidade e gravidade estão configuradas 

em razão da saúde da mãe e do feto terem maiores chances de ser 

atingidas, o que demanda tratamento particularizado. Assim, dispensa-se 

a carência prevista no artigo 26 supracitado. Nesse sentido: 

PREVIDENCIÁRIO. CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. GRAVIDEZ DE 
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RISCO. CARÊNCIA. DISPENSA. É de ser concedido o benefício de 

auxílio-doença à parte autora desde a DER até a data do parto, pois a 

dispensa da carência prevista no art. 26 da LBPS deve se estender a 

casos como o presente, em que houve gravidez com risco de aborto, 

conforme comprovado nos autos. (TRF-4 - AC: 50254080220184049999 

5025408-02.2018.4.04.9999, Relator: JOÃO BATISTA PINTO SILVEIRA, 

Data de Julgamento: 13/03/2019, SEXTA TURMA). Quanto a incapacidade 

para o exercício das atividades laborais, os relatórios médicos 

apresentados nos autos comprovam a gestação com risco de 

abortamento, sendo recomendado repouso como prevenção. No mesmo 

sentido, o laudo pericial confirmou o deslocamento prematura da placenta. 

Deste modo, entendo que a parte requerente faz jus ao benefício de 

auxílio-doença, nos termos do artigo 59 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 

AUXÍLIO-DOENÇA, no valor do salário de contribuição por mês, a partir do 

requerimento administrativo (09/04/2019 – Id nº 20255306) até a data do 

parto (16/06/2019), observados os valores já pagos pelo INSS em razão 

da tutela antecipada. 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

5ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006958-61.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PRIMAVERA PNEUS E AUTO CENTER LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO COSTA NICOLINO OAB - MT0012900A (ADVOGADO(A))

EDERSON SANTOS NEVES OAB - MT18174/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SARI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006958-61.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: PRIMAVERA PNEUS E AUTO 

CENTER LTDA - ME EXECUTADO: PAULO SARI Vistos, Trata-se de 

cumprimento de sentença na qual a parte executada cumpriu 

satisfatoriamente com as condições assumidas em sentença, conforme 

informado pela parte exequente. 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 

se impõe. Em consequência JULGO EXTINTA A EXECUÇÃO, na forma do 

artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Arquive-se 

definitivamente os autos, com baixa. Primavera do Leste/MT, 03 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002137-14.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIMAS DINARTE BEMME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REU)

 

Autos nº 1002137-14.2018.8.11.0037 Vistos. DIMAS DINARTE BEMME, 

representando o espólio de ROSMARA INÊS ROCKENBACK ajuizou AÇÃO 

DE COBRANÇA em face do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, todos 

qualificados nos autos em epígrafe. Inicialmente requer o reconhecimento 

da competência da Justiça Comum por se tratar de lide entre servidores 

públicos municipais e a administração municipal, bem como a concessão 

dos benefícios da gratuidade judiciária. Narrou ter sido a de cujus 

servidora pública efetiva no cargo de Professora, submetida a vínculo 

estatutário, desde 24/01/2005 até 30/08/2017, data de seu falecimento, 

estando amparada pelas Leis Municipais nº 679/2001– Estatuto dos 

Servidores e Lei nº 681/01 –Estatuto dos Profissionais da Educação 

fazendo jus ao direito de férias e licença prêmio conforme previsão 

estatutária. Ressaltou que por ocasião da exoneração recebeu o 

pagamento de apenas de 1 (um) período de licença prêmio e verificou que 

havia períodos de férias não usufruídas pela de cujus, que não foram 

indenizadas por ocasião da rescisão. Assim, pleiteiou, ao final: a) a 

concessão dos benefícios da justiça gratuita; b) a citação do Requerido; 

c) a condenação do Requerido ao pagamento da licença prêmio não 

usufruída relativa ao período aquisitivo de 2010/2015; d) a condenação do 

Requerido ao pagamento das férias não usufruídas relativas ao período 

aquisitivo de 2012/201 3 e 2016/2017, além das férias proporcionais de 

23/01/2017 a 30/08/2017 (7/12 avos), sobre 45 (quarenta e cinco) dias, 

acrescidas do terço constitucional; e) seja reconhecido como base de 

cálculo das verbas a receber, o salário apurado no termo de exoneração 

nº 1131/17; f) a condenação do Requerido nas custas, despesas 

processuais e honorários de sucumbência; g) a intimação do Ministério 

Público para que, querendo, manifeste nos Autos; h) o afastamento de 

qualquer alegação de prescrição quinquenal, protestando provar o 

alegado por todos os meios de prova admitidos em direito. Juntou aos 

autos: a) memória de cálculo (fls. 15/16); b) procuração ad judicia (fl.17); 

c) declaração de hipossuficiência (fl. 18); d) documentos pessoais (fls. 

19/21); certidão de óbito (fl.21); termo de exoneração (fl. 22); decisão de 

nomeação de inventariante (fl. 23/24); ficha financeira (fls. 25/37); 

requerimento administrativo e resposta (fls. 38/40); leis municipais (fls. 

41/61). Determinada a comprovação da miserabilidade jurídica, o autor 

reiterou o pedido informando seus rendimentos mensais (fls. 62/70). 

Deferida a gratuidade às fls. 71. Citado, o município apresentou 

contestação às fls. 75/ aduzindo a não concessão de licença prêmio do 

período de 2010 -2015 em decorrência do não cumprimento dos requisitos 

exigidos para o referido benefício, qual seja, a utilização de licença para 

tratamento de saúde por período acima de 24 meses, o mesmo ocorrendo 

em relação às férias dos períodos de 2016 e 2017. Com relação às férias 

do período de 2012, arguiu estarem prescritas. Com tais fundamentos 

pleiteou pela improcedência de todos os pedidos, impugnou a concessão 

da gratuidade judiciária e invocou a impossibilidade de pagamento de 

custas, despesas processuais e honorários advocatícios. Juntou aos 

autos relação de afastamentos de fls. 85/86. Intimada a impugnar a 

contestação, a requerente reafirmou o acerto da concessão da gratuidade 

judiciária. Quanto às férias, diante do documento apresentado pelo 

requerido aduziu ter ficado a servidora o ano de 2013 sem gozar férias, 

sendo que na sequência, as férias referentes a 2012 teriam sido 

concedidas no ano de 2014. Porém, quanto aos períodos aquisitivos de 

2015/2016, 2016/2017 e 2017, proporcional até a data do óbito, teriam sido 

concedidos apenas 15 dias de férias ficando estes períodos pendentes. 

Asseverou ter direto de férias pelo período de 45 (quarenta e cinco) dias, 

o que restou alcançado por força de decisão nos autos do processo de 

nº 9340 -20.2013.811.0037, código 126810, já transitado em julgado, tendo 

como parte a de cujus, onde em 2016, o Município se viu na obrigação de 

conceder a totalidade do período de férias de 45 (quarenta e cinco) dias. 

Por isso teria sido concedido o gozo de 15 (quinze) dias em julho/2016, 

restando inadimplente 30 (trinta) dias de férias referente a esse período e 

aos demais dos períodos subsequentes. Afirmou fazer jus ao direito às 

férias pois o artigo 118 do Estatuto do Servidor (Lei 679/2001 ) concede 

ao servidor 30 (trinta) dias de férias para cada período de 12 (doze) 

meses de exercício, vedando, e seu §2º levar à conta das férias qualquer 

falta ao serviço. Sendo assim, aponta os seguintes períodos de férias e 

serem recebidos à luz da documentação apresentada pelo ente público: 

PERÍODO AQUISITIVO A INDENIZAR – 1) de 24/01/2015 a 23/01/2016, 30 

DIAS + 1/3; 2) de 24/01/2016 a 23/01/2017, 45 DIAS + 1/3; 3) 24/01/2017 a 

30/08/2017, 7/12 AVOS sobre 45 DIAS + 1/3, impugnando ao final a tese 

do Requerido e requerendo sua condenação ao pagamento dos períodos 

acima citados, a incidir sobre a totalidade de 45 (quarenta e cinco) dias, 

acrescidos do terço constitucional , devidamente atualizados e corrigidos 
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tendo como base o salário pago no mês da exoneração, com fulcro na Lei 

Municipal nº 679/2001, artigo 120, parágrafo único. Quanto à licença 

prêmio assevera que no quinquênio 2010/2015 a servidora não ficou 

afastada por período superior a 24 (vinte e quatro) meses, computando 

706 dias, o que corresponde à 23 meses e meio, razão pela qual 

mantem-se o direito à licença prêmio referente ao quinquênio 2010/2015. 

Quanto à base de cálculo reproduz o pedido de utilização da remuneração 

da exoneração, com fundamento na Lei Municipal nº Lei 679/2001, artigo 

120. Ao final reafirma os termos da exordial e requer o julgamento 

antecipado da lide. Determinada a redistribuição do feito para o Juizado da 

Fazenda Pública – 5ª Vara Cível - desta Comarca, vieram os autos 

conclusos. EIS O RELATO DO NECESSÁRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. O 

feito está apto a julgamento por ser matéria de direito, razão pela qual 

passo à análise do mérito da demanda. - PRESCRIÇÃO Argui o requerido 

prescrição no tocante à licença-prêmio e parte das férias requeridas na 

exordial. Nesse aspecto, como é cediço, enquanto mantido o vínculo com 

a Administração Pública é possível ao servidor público em atividade 

usufruir de férias e licenças-prêmio vencidas. Sendo assim, entendo que 

o termo inicial do prazo prescricional de 5 (cinco) anos, estabelecido pelo 

artigo 1º, do Decreto nº 20.910/32, para servidores que pleiteiam a 

indenização por períodos de férias e de licenças-prêmio não gozadas, 

segundo entendimento pacificado no STJ, é a data do ato de 

aposentadoria, porque é a partir de então que se torna impossível seu 

usufruto. Veja-se: PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. RECURSO 

ESPECIAL. PENSÃO POR MORTE DE MILITAR. PERCEPÇÃO DE VALORES 

NÃO RECEBIDOS EM VIDA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. LEGITIMIDADE. 

DEPENDENTES OU SUCESSORES. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. TERMO 

INICIAL. DATA DO ÓBITO. OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

IMPOSIÇÃO DE MULTA. EXCLUSÃO. PROPÓSITO DE 

PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 98/STJ. 1. O STJ já pacificou o 

entendimento de que os dependentes previdenciários (e na falta deles os 

sucessores do falecido) têm legitimidade processual para pleitear valores 

não recebidos em vida pelo de cujus, independentemente de inventário ou 

arrolamento de bens. 2. Assim, a autora sendo "beneficiária dos 

proventos de aposentadoria do falecido, indicada em certidão do órgão 

previdenciário" (fl. 138, e-STJ), tem legitimidade para postular a 

indenização referente às férias não gozadas pelo de cujus. 3. Quanto à 

questão da prescrição, a Primeira Seção desta Corte Superior, no 

julgamento do Resp 1.251.993/PR, submetido ao rito do art. 543-C do 

CPC/73, pacificou o entendimento de que a prescrição quinquenal prevista 

no art. 1º do Decreto 20.910/32 deve ser aplicada a todo e qualquer direito 

ou ação contra a Fazenda Pública, seja ela federal, estadual ou municipal, 

independentemente da natureza da relação jurídica estabelecida entre a 

Administração Pública e o particular. 4. É firme a jurisprudência do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que a prescrição do direito de 

pleitear indenizações referentes à licença-prêmio e a férias não gozadas 

tem início com o ato de aposentadoria. 5. In casu, como o servidor faleceu 

antes de sua aposentadoria, a data do óbito é o marco inicial para a 

contagem do prazo prescricional, e não a data do ato administrativo. 

Desse modo, deve ser mantido o acórdão proferido na origem, tendo em 

vista estar em consonância com a orientação do STJ. (...) (REsp 

1833851/PA, Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado 

em 15/10/2019, DJe 25/10/2019) No mesmo sentido é o entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: DIREITO ADMINISTRATIVO 

E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE 

COBRANÇA – SERVIDOR PÚBLICO APOSENTADO – FÉRIAS E 

LICENÇAS-PRÊMIO NÃO USUFRUÍDAS – REQUERIMENTO 

ADMINISTRATIVO – RECONHECIMENTO DO DÉBITO PELA 

ADMINISTRAÇÃO – CORREÇÃO MONETÁRIA – ADEQUAÇÃO À 

ORIENTAÇÃO DO STF – APELO PROVIDO. Os valores devidos pela 

Fazenda Pública devem ser corrigidos monetariamente pelo INPC, desde o 

vencimento de cada parcela – legislação vigente – e, a partir de 30.6.2009, 

data da entrada em vigor da Lei no 11.960/09, que deu nova redação ao 

1o-F, da Lei no 9.494/97, a correção monetária deve se dar com base no 

índice oficial de remuneração básica da caderneta de poupança (TR) até 

25.3.2015, após o que, deverá ser utilizado o IPCA-E (Índice de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial). REEXAME NECESSÁRIO DA SENTENÇA – 

SERVIDOR APOSENTADO – FÉRIAS E LICENÇAS - PRÊMIO – PRESCRIÇÃO 

– INÍCIO – DATA DA APOSENTADORIA – ENTENDIMENTO CONSOLIDADO 

NO STJ – BASE DE CÁLCULO DO DÉBITO COM ACRÉSCIMO DE INDÍCIES 

DE CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS INDICADOS PELO AUTOR – 

IMPOSSIBILIDADE – ADEQUAÇÃO À ORIENTAÇÃO DAS CORTES 

EXTRAORDINÁRIAS – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – CÁLCULO 

ESCALONADO – SENTENÇA EM PARTE RETIFICADA. O prazo 

prescricional para pleitear indenização, referente às licenças-prêmio e 

férias não gozadas, tem início com o ato de aposentadoria. O julgador ao 

reconhecer o débito contra a Fazenda Pública deve adequar os índices de 

correção monetária e de juros aplicados na atualização do valor pela 

parte, quando em dissonância com a orientação do seu dispositivo 

sentencial ou das Cortes Extraordinárias. O novo regramento processual 

civil, ao tratar dos honorários advocatícios, devidos pela Fazenda Pública, 

leva em consideração o equivalente em salários mínimos ao valor da 

condenação (ou do benefício econômico, se for o caso), além de estipular 

faixas por valor para a incidência de percentual, mínimo e máximo, definido 

em cada uma delas, a serem aplicados escalonadamente. Em outras 

palavras, há observar a faixa inicial e, naquilo que a exceder, a faixa 

subsequente e, assim, sucessivamente (CPC, art. 85, § 5o). (N.U 

0019377-26.2015.8.11.0041, , MÁRCIO VIDAL, PRIMEIRA CÂMARA DE 

DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 13/03/2017, Publicado no DJE 

22/03/2017) Sendo assim, afasto a prejudicial de mérito invocada pelo 

requerido, ante a ausência de prescrição a ser pronunciada tendo em 

vista ocorrência do óbito em 30.08.2017 e a propositura da presente 

demanda em 09.04.2018, dentro, portanto, do lapso prescricional de 5 

(cinco) anos estabelecido pelo Decreto n. Decreto 20.910/32. - FÉRIAS 

Quanto às férias assevera a autora, em sua impugnação, à luz da 

documentação apresentada pelo ente público, fazer jus aos seguintes 

períodos aquisitivos a serem indenizados: 1) de 24/01/2015 a 23/01/2016, 

30 DIAS + 1/3, porquanto já teriam sido concedidos 15 dias por força de 

ação judicial; 2) de 24/01/2016 a 23/01/2017, 45 DIAS + 1/3; 3) 24/01/2017 

a 30/08/2017, 7/12 AVOS sobre 45 DIAS + 1/3, pleiteando a condenação 

do requerido ao pagamento dos períodos acima citados. Por outro lado, 

sustenta o requerido que as férias supostamente não gozadas relativas 

ao ano de 2012 teriam vencido em 23 de janeiro de 2013, conforme 

relatório fornecido pela Coordenação de Recursos Humanos, tendo sido 

devidamente gozadas no período de 10/01/2014 a 08/02/2014 e pagas em 

31/01/2014. Acerca desse fato, aquiesceu o requerente. Quanto às férias 

dos períodos aquisitivos de 2015, 2016 e 2017, conforme relação de 

afastamentos fornecida pelo RH acostada aos autos, a falecida não faria 

jus pois estava de licença para tratamento de saúde por período superior 

a 24 meses, de modo que, nos termos do art. 141, V I, b, do Estatuto dos 

Servidores Públicos Municipais, tal período não poderia ser computado 

como efetivo exercício. Pois bem. Em relação ao mérito, a querela posta 

em juízo versa, essencialmente, acerca do pagamento de adicional do 

terço constitucional de férias para servidora que, após gozo de licença 

para tratamento de saúde, foi exonerada tendo em vista seu falecimento 

em decorrência da moléstia da qual era portadora, qual seja, neoplasia 

maligna – CID c50, não chegando a usufruir de período de férias referente 

ao intervalo em que se encontrava de licença. Sobre o direito de férias, a 

Constituição Federal de 1988 assegura ao trabalhador o gozo de férias 

anuais remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário 

normal, conforme expresso no inciso XVII do seu art. 7º, in verbis: Art. 7º 

São direitos dos trabalhadores urbanos e rurais, além de outros que visem 

à melhoria de sua condição social: XVII - gozo de férias anuais 

remuneradas com, pelo menos, um terço a mais do que o salário normal; 

Destaque-se que, por conta do disposto no art. 39, § 3º, da mesma Carta, 

o dispositivo supra se aplica também aos servidores ocupantes de cargo 

público. Tal garantia foi reproduzida pelo Estatuto dos Servidores da 

Educação do Município de Primavera do Leste/MT (Lei nº 681 /2001), o 

qual trouxe, em seu art. 49, o seguinte texto: Artigo 49 - O professor em 

efetivo exercício do cargo gozará de férias anuais, de 45 (quarenta e 

cinco) dias para professores, de acordo com o calendário escolar. 

Parágrafo Único - É vedado levar à conta de férias qualquer falta ao 

serviço. Artigo 50 - Independente de solicitação, será pago aos 

Profissionais da Educação Municipal, por ocasião das férias, um adicional 

de 1/3 (um terço) da remuneração, correspondente ao período de férias. 

Tendo a autora estado em gozo de licença para tratamento de saúde nos 

seus últimos anos de labor, o próprio Estatuto considera como efetivo 

exercício o afastamento para fins de tratamento de saúde, senão vejamos: 

Artigo 63 - Além das ausências ao serviço, previstas no art. 56, são 

considerados como de efetivo exercício os afastamentos em virtude de: I - 

férias; II - exercício do cargo em comissão ou equivalente em órgãos ou 

entidades dos Poderes da União, dos Estados, Municípios e Distrito 

Federal; III - exercício de cargo ou função de governo ou administração, 

em qualquer parte do território nacional, por nomeação do Presidente da 
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República, Governo Estadual e Municipal; IV - participação em programa de 

treinamento regularmente instituído. V - desempenho de mandato eletivo 

federal, estadual, municipal ou do Distrito Federal; VI - júri e outros 

serviços obrigatórios por lei; VII - licenças: a) À gestante, à adotante e à 

paternidade. b) Para tratamento da própria saúde, até 02 (dois) anos, 

desde que comprovada perante junta média, por ato do Prefeito Municipal. 

c) Por motivo de acidente em serviço ou doença profissional. d) Prêmio por 

assiduidade. e) Por convocação para o serviço militar. f) Qualificação 

profissional. g) Licença para tratamento de saúde em pessoa da família. h) 

Desempenho de mandato classista. i) Participação em competição 

desportiva estadual e nacional ou convocação para integrar 

representação desportiva nacional, no País ou no exterior, conforme 

disposto em lei específica. Dúvidas não há de que a autora esteve em 

gozo de licença para tratamento de saúde, conforme seu histórico 

funcional, em diversos períodos a partir do ano de 2012, quando seu 

histórico indica CID C50. Tais afastamentos se protraíram no tempo até o 

seu óbito, no ano de 2017, em razão da grave doença que lhe acometia. 

Com efeito, nos termos do art. 7º, inciso XVII, da Constituição Federal de 

1988, aplicável aos servidores ocupantes de cargo público por força do 

disposto no art. 39, § 3º, da mesma Carta, os trabalhadores (urbanos e 

rurais) têm direito ao gozo de férias anuais remuneradas com, pelo menos, 

um terço a mais do que o salário normal. Dessa forma, considerando que 

não havia como a parte autora usufruir das férias, pois estava legalmente 

afastada para tratamento de saúde, vindo à óbito posteriormente, faz jus 

ao seu pagamento. De fato, a perda da garantia de férias anuais com o 

acréscimo de um terço gera enriquecimento ilícito do Estado (lato sensu), 

em especial quando o servidor sequer deu causa à sua não fruição. 

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça e do 

Supremo Tribunal Federal de que é devida indenização de férias não 

gozadas em caso de aposentadoria, senão vejamos: DIREITO 

ADMINISTRATIVO. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. SERVIDOR 

PÚBLICO. APOSENTADORIA VOLUNTÁRIA. FÉRIAS NÃO GOZADAS. 

INDENIZAÇÃO. POSSIBILIDADE. PRECEDENTES . AÇÃO AJUIZADA APÓS 

A EDIÇÃO DA MP 2.180-35/01. ART. 1º-F DA LEI 9.494/97. 

APLICABILIDADE. JUROS MORATÓRIOS. 6% AO ANO. PRECEDENTES. 

RECURSO ESPECIAL CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. 1. O servidor 

aposentado, ainda que voluntariamente, tem direito a receber em pecúnia 

as férias não gozadas quando na ativa. Precedentes. 2. No pagamento de 

parcelas atrasadas de caráter alimentar, em que a demanda foi ajuizada 

após a vigência da MP 2.180-35/01, incidem juros moratórios de 6% ao 

ano. Precedentes. 3. Recurso especial conhecido e provido em parte. 

(REsp 865355/RS, Ministro Arnaldo Esteves Lima, Quinta Turma, DJe 

16/06/2008). DIREITOS CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. SERVIDOR 

PÚBLICO ESTADUAL. CARGO COMISSIONADO. EXONERAÇÃO. FÉRIAS 

NÃO GOZADAS: PAGAMENTO ACRESCIDO DO TERÇO CONSTITUCIONAL. 

PREVISÃO CONSTITUCIONAL DO BENEFÍCIO. AUSÊNCIA DE PREVISÃO EM 

LEI. JURISPRUDÊNCIA DESTE SUPREMO TRIBUNAL . RECURSO AO QUAL 

SE NEGA PROVIMENTO. 1. O direito individual às férias é adquirido após o 

período de doze meses trabalhados, sendo devido o pagamento do terço 

constitucional independente do exercício desse direito . 2. A ausência de 

previsão legal não pode restringir o direito ao pagamento do terço 

constitucional aos servidores exonerados de cargos comissionados que 

não usufruíram férias. 3. O não pagamento do terço constitucional àquele 

que não usufruiu o direito de férias é penalizá-lo duas vezes: primeiro por 

não ter se valido de seu direito ao descanso, cuja finalidade é preservar a 

saúde física e psíquica do trabalhador; segundo por vedar-lhe o direito ao 

acréscimo financeiro que teria recebido se tivesse usufruído das férias no 

momento correto. 4. Recurso extraordinário não provido. (RE 570908, 

Relator (a): Min. CÁRMEN LÚCIA, Tribunal Pleno, julgado em 16/09/2009, 

REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO DJe-045 DIVULG 11-03-2010 PUBLIC 

12-03-2010 EMENT VOL-02393-04 PP-00872 RJTJRS v. 46, n. 279, 2011, 

p. 29-33) Outros Tribunais pátrios também seguem o mesmo raciocínio: 

APELAÇÃO CÍVEL. SERVIDOR PÚBLICO. MUNICÍPIO DE IMBÉ. PAGAMENTO 

DE FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. LICENÇA-SAÚDE CONVERTIDA EM 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. PRESCRIÇÃO. 1. Conforme 

entendimento consolidado no STJ, o termo inicial da prescrição do direito 

de buscar indenização relativa à licença e férias não gozadas tem início 

no ato da aposentadoria. 2. Não obstante a vedação legal para a 

cumulação de férias (art. 61 do regime jurídico único), o servidor público 

estava afastado por licença-saúde que, posteriormente, foi convertida em 

aposentadoria por invalidez, razão pela qual não pode usufruir de suas 

férias, fazendo jus ao seu pagamento, pois é a única forma de lhe 

assegurar a satisfação de seu direito adquirido, sob pena de 

enriquecimento ilícito da administração. Apelação provida. (TJRS - AC: 

01952876620158217000, Relator: FRANCESCO CONTI, QUARTA CÂMARA 

CIVEL, Data de Publicação: 09/09/2015) APELAÇÃO CÍVEL. 

CONSTITUCIONAL ADMINISTRATIVO. SERVIDOR PÚBLICO. 

APOSENTADORIA. FÉRIAS NÃO USUFRUÍDAS. INDENIZAÇÃO DEVIDA, 

FACE À VEDAÇÃO DE ENRIQUECIMENTO SEM CAUSA E À 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO ESTADO (ART. 37, § 6º, DA CF). 

PRESCRIÇÃO AFASTADA. VERBA HONORÁRIA SUCUMBENCIAL 

REDUZIDA. APELO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. (Apelação Cível 

Nº 70060333002, Quarta Câmara Cível, TJRS, Relator: Ricardo Bernd, 

Julgado em 27/05/2015). Ora, se até nas hipóteses de não usufruto de 

férias em razão de aposentadoria voluntária asseguram os tribunais a 

percepção de férias, que dirá na hipótese dos autos em que após longo 

tratamento o gozo de férias restou inviável pelo óbito de sua titular. Assim 

sendo, o pagamento em pecúnia constitui a única solução restante para 

que seja satisfeito o direito adquirido da parte autora, razão pela qual 

JULGO PROCEDENTE o pedido inicial de pagamento de forma indenizada 

de 30 dias de férias relativas ao período aquisitivo de 24/01/2015 a 

23/01/2016, acrescidos de 1/3; 2) 45 dias de férias relativas ao período 

aquisitivo de 24/01/2016 a 23/01/2017, acrescidas do terço constitucional 

e 7/12 avos de férias proporcionais relativas do período aquisitivo de 

24/01/2017 a 30/08/2017, sobre os 45 dias devidos acrescidos do terço 

constitucional. Para cálculo da verba, tendo em vista assegurar o Estatuto 

dos Servidores do Município, em seu artigo 91, a percepção de férias com 

base na remuneração do período correspondente, bem como a utilização 

do valor do último salário como base de cálculo, concedo o pleito autoral 

para que sejam as férias calculadas com base na remuneração em vigor 

na data da exoneração, cujo adicional deve ser calculado sobre a 

totalidade do lapso temporal correspondente ao período de férias 

efetivamente previsto em lei, qual seja, 45 (quarenta e cinco) dias. 

LICENÇA-PRÊMIO O mesmo fundamento utilizado para refutar o direito às 

férias é invocado pelo requerido no tocante à licença-prêmio não 

usufruída pela requerente. Por outro lado, aduz a parte autora que no 

período em que se pleiteia referido direito a autora não havia transposto o 

prazo de 2 anos de afastamento, Sem razão o ente público. Como restou 

fixado, a legislação municipal considera como de efetivo exercício a 

licença para tratamento de saúde de até 2 (dois) anos. O período 

aquisitivo da licença prêmio buscado nos autos é atinente aos anos de 

2010 a 2015. A leitura atenta da legislação municipal (Lei 681/2001, art. 51 

e parágrafos) revela a ausência de qualquer cláusula expressa que 

exclua seu gozo diante de faltas justificadas consideradas como efetivo 

exercício, como é a hipótese de tratamento de saúde, conforme ressaltado 

no tópico antecedente. Sendo assim, ausente a demonstração de 

concessão da licença-prêmio no período respectivo, faz jus a autora ao 

seu recebimento de forma indenizada, sob a mesma ótica de raciocínio no 

tocante às férias, porquanto, por razões alheias à sua vontade, o 

descanso pertinente não se efetivou, revelando-se enriquecimento ilícito 

da municipalidade afastar-se a percepção do direito pela parte requerente. 

DISPOSITIVO Diante de todo o exposto, julgo PROCEDENTES os pedidos 

contidos na exordial, para condenar o Requerido ao pagamento de forma 

indenizada, com fulcro no artigo 487, I, do Código de Processo Civil, das 

seguintes verbas: I) férias: a) 30 dias de férias relativas ao período 

aquisitivo de 24/01/2015 a 23/01/2016; b) 45 dias de férias relativas ao 

período aquisitivo de 24/01/2016 a 23/01/2017 e c) 7/12 avos de férias 

proporcionais relativas do período aquisitivo de 24/01/2017 a 30/08/2017, 

sobre os 45 dias devidos. Todos os períodos concedidos deverão ser 

acrescidos do terço constitucional. Para cálculo da verba, tendo em vista 

assegurar o Estatuto dos Servidores do Município, em seu artigo 91, a 

percepção de férias com base na remuneração do período 

correspondente, bem como a utilização do valor do último salário como 

base de cálculo, determino sejam as férias calculadas com base na 

remuneração em vigor na data da exoneração, cujo adicional deve ser 

calculado sobre a totalidade do lapso temporal correspondente ao período 

de férias efetivamente concedido no item antecedente. II) licença prêmio: 

relativa ao período aquisitivo de 2010/2015, calculada tendo como base de 

cálculo o salário indicado no termo de exoneração nº 1131/17. A correção 

monetária das verbas ora deferidas deverá ocorrer desde a data em que 

as parcelas deveriam ter sido pagas, com incidência do Índice Nacional de 

Preços ao Consumidor – INPC até o advento da Lei nº 11.960, de 29 de 

junho de 2009, que deu nova redação ao artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 

de setembro de 1997; quando passará a incidir os índices oficiais de 
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remuneração básica da caderneta de poupança até 25 de março de 2015; 

após esta data, aplica-se o Índice de Preços ao Consumidor Amplo 

Especial (IPCA-E). No tocante aos juros moratórios deverá ser observado 

o disposto no artigo 1º-F da Lei nº 9.494, de 10 de setembro de 1997, com 

a redação dada pela Lei nº 11.960, de 29 de junho de 2009, quanto à 

correção monetária, deve-se aplicar o Índice Nacional de Preços ao 

Consumidor Amplo Especial (IPCA-E) a partir de 25 de março de 2015, 

conforme modulação dos efeitos das decisões declaratórias de 

inconstitucionalidade proferidas nas ADIs n os 4357/DF e 4425/DF, 

realizada pelo Supremo Tribunal Federal em Questão de Ordem na ADI nº 

4425/DF. Não havendo recurso voluntário, remetam-se os autos ao E. 

TJ/MT, para reexame necessário, nos termos do art. 496, 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. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro para Primavera do 

Leste/MT, 27 de abril de 2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/2020)

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1003212-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

HELLEN CRISTINA APARECIDA DE JESUS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

SIMONE APARECIDA 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 DESPACHO Processo: 

1003212-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HELLEN CRISTINA 

APARECIDA DE JESUS REQUERIDO: SIMONE APARECIDA DA SILVA, 

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos, Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito, 

no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de extinção e arquivamento do 

processo. Após, concluso para decisão. Primavera do Leste/MT, 28 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002174-70.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CRIACAPITAL FOMENTO MERCANTIL LTDA (EXEQUENTE)

EDUARDO OMETTO COSENTINO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IZAUL NUNES OAB - MT0012211A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER FERNANDES DOS SANTOS (EXECUTADO)

MANANCIAL GAS LTDA EPP - EPP (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002174-70.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: CRIACAPITAL FOMENTO 

MERCANTIL LTDA, EDUARDO OMETTO COSENTINO EXECUTADO: 

MANANCIAL GAS LTDA EPP - EPP, WAGNER FERNANDES DOS SANTOS 

Vistos, Para se admitir que a empresa jurídica possa demandar ação 

perante o Juizado Especial, mister se faz a comprovação de que a mesma 

se enquadre na situação de microempresa ou empresa de pequeno porte, 

já que a regra ditada pela Lei 9.099/95 é de que somente as pessoas 

físicas capazes serão admitidas a propor ações perante os Juizados 

Especiais (art.8°, §1°) e a Lei Complementar 123/2006 atribuir à esses tipo 

de empresa esse direito (art.74). Sendo assim, junte-se certidão expedida 

pela JUCEMAT para comprovar o enquadramento empresarial da parte 

exequente, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção. No mesmo 

prazo, junte-se demonstrativo discriminado e atualizado do crédito 

exequendo, nos termos do artigo 798, inciso I, alínea “b”, do Código de 

Processo Civil. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1002177-25.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULA VANESSA DAMAREN SANTOS OAB - MT24958/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1002177-25.2020.8.11.0037. EXEQUENTE: PAULA VANESSA DAMAREN 

SANTOS EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Cite-se a 

Fazenda Pública para, querendo, opor embargos à execução no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 910 do CPC). Opostos os embargos e constatada sua 

tempestividade, intime-se o(a) exequente para, querendo, manifestar-se 

no prazo de 15 (quinze) dias. INTIME-SE A PARTE EXEQUENTE PARA QUE 

APRESENTE, NO PRAZO DE 10 DIAS, AS CERTIDÕES ORIGINAIS NA 

SECRETARIA, que deve retê-las e certificar nos autos. Decorrido o prazo, 

concluso para deliberações. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000724-63.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALDIR GONCALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

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 DESPACHO Processo: 

1000724-63.2018.8.11.0037. REQUERENTE: ALDIR GONCALVES DE 

SOUZA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Intime-se as 

partes, em especial o Estado, para informar se a inspeção médica já foi 

realizada. Em caso negativo, deverá o requerido apresentar as razões 

que impossibilitaram a realização da inspeção, bem como, agendar nova 

data para que seja efetuada, com prazo máximo de 30 (trinta) dias. Em 

caso positivo, junte aos autos o relatório médico, no prazo de 15 (quinze) 

dias. Após a juntada ou a justificativa, ou, ainda, a inércia do Estado, 

vistas ao Ministério Público, tendo em vista, a princípio, a existência de 

interesse de menor nos termos do artigo 178, inciso II, do CPC. Cumpra-se. 

Primavera do Leste – MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005648-20.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI DIAS DO NASCIMENTO (RECORRENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRO ROBERTO ALMEIDA OAB - MT7619/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

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 DESPACHO Processo: 

1005648-20.2018.8.11.0037. RECORRENTE: CLAUDINEI DIAS DO 

NASCIMENTO RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Tendo em vista o trânsito em julgado do acórdão e que não existem 

solicitações pendentes, expeça-se alvará em favor do Estado de Mato 

Grosso, para restituição de eventual saldo remanescente vinculado a este 

processo. Após, arquive-se o feito. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1005683-43.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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HILDA MARIA DE ALCANTARA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1005683-43.2019.8.11.0037. REQUERENTE: HILDA MARIA DE 

ALCANTARA REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE Vistos, Intime-se a parte autora para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar se agendamento da consulta foi realizado, tendo 

sido agendado se esta já ocorreu. Após, volte-me conclusos para 

deliberações. Primavera do Leste – MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003239-37.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DA COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE 

(EXEQUENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Outros Interessados:

JOSE DIVINO FREITAS (EXEQUENTE)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003239-37.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: MINISTÉRIO PÚBLICO DA 

COMARCA DE PRIMAVERA DO LESTE, MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, 

Tendo em vista a demora do Sistema Único de Saúde para o agendamento 

de consultas e a longa fila de espera para a realização destas, DEFIRO o 

pedido de suspensão dos autos pelo prazo de 30 (trinta) dias. Decorrido o 

prazo, Intime-se a parte autora para requerer o que entender de direito. 

Primavera do Leste – MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000450-36.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM PEREIRA DE AMORIM IRMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000450-36.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JOAQUIM PEREIRA DE 

AMORIM IRMAO REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos, 

Tendo em vista que o pedido da parte autora não segue o disposto no 

Capítulo V do CPC que trata do CUMPRIMENTO DE SENTENÇA QUE 

RECONHEÇA A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE PAGAR QUANTIA 

CERTA PELA FAZENDA PÚBLICA, intime-se para que faça as adequações 

necessárias. Após, com a apresentação da manifestação da parte autora, 

INTIME-SE a Fazenda Pública MUNICIPAL para, querendo, impugnar à 

execução no prazo de 30 (trinta) dias, conforme art. 535 do CPC. 

Apresentada a impugnação e constatada sua tempestividade, intime-se 

o(a) exequente para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 (quinze) 

dias. Não existindo impugnação ou renunciado o referido prazo, o que 

deverá ser certificado, desde já homologo os cálculos apresentados no 

cumprimento 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 descriminados. Cumpra-se com urgência, 

servindo a presente decisão como carta precatória/carta/mandado de 

citação e intimação/ofício, inclusive de ofício requisitório à Fazenda 

Pública, conforme dados constantes no processo. Primavera do Leste/MT, 

28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010063-29.2015.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS GOMES (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

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 DESPACHO Processo: 

8010063-29.2015.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ CARLOS GOMES, 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REQUERIDO: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Indefiro o pedido de suspensão do 

feito, posto que o processo já está sentenciado, com trânsito em julgado e, 

sendo necessário o cumprimento de sentença, é possível que a parte 

autora distribua novo processo sem qualquer prejuízo, posto que isento de 

custas. Verifico que já foram expedidos os alvarás para devolução de 

valores remanescentes ao Estado de Mato Grosso. Assim, arquive-se o 

feito. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000462-16.2018.8.11.0037

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:

KAROLYNE LEANDRA BONFIM (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1000462-16.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: ADIR ALFREDO WACHHOLZ - 

ME EXECUTADO: KAROLYNE LEANDRA BONFIM Vistos, Defiro o pedido 

retro. EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e avaliação, a ser 

cumprido na residência do executado, objetivando-se saber se há bens 

penhoráveis livres e desembaraçados para a satisfação do débito 

exequendo. A tentativa de penhora deverá recair no seguinte endereço: 

Rua Santo Angelo, n°289, Primavera II, Cep 78.850-000, Primavera do 

Leste/MT. Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça proceder a penhora e 

avaliação do bem porventura encontrado, nomeando o exequente como 

fiel depositário. Serve a presente de mandado de constatação. Primavera 

do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003943-84.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARTINS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1003943-84.2018.8.11.0037. EXEQUENTE: MARCIELI VEDOVATTO EIRELI - 

EPP EXECUTADO: EDUARDO HENRIQUE DA SILVA MARTINS Vistos, Defiro 

o pedido retro. EXPEÇA-SE mandado de constatação, penhora e 

avaliação, a ser cumprido na residência do executado, objetivando-se 

saber se há bens penhoráveis livres e desembaraçados para a satisfação 

do débito exequendo. A tentativa de penhora deverá recair no seguinte 

endereço: Rua Arlindo Cornélio, n°46, Parque Eldorado, Cep 78.850-000, 

Primavera do Leste/MT. Sendo o caso, deverá o Oficial de Justiça 

proceder a penhora e avaliação do bem porventura encontrado, 

nomeando o exequente como fiel depositário. Serve a presente de 

mandado de constatação. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. 

Eviner Valério Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA
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Processo Número: 1001283-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ APARECIDO MENDES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO FERREIRA TEIXEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DESPACHO Processo: 

1001283-83.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: LUIZ APARECIDO MENDES 

EXECUTADO: AGNALDO FERREIRA TEIXEIRA Vistos, Intime-se a parte 

exequente para indicar contato telefônico do credor ou de qualquer outra 

pessoa que ficará responsável pela remoção, guarda e conservação do 

bem porventura encontrado, no prazo de 05(cinco) dias. Após, 

penhorem-se o veículo indicado pelo credor no Id. n.º 31455189, qual seja, 

MOTOCICLETA MARCA/MODELO HONDA/CG HOB, ANO/MODELO 2006, 

PLACA KAF-5115, CHASSI 9C2K08306R803038, ou outro bem 

penhorável, caso seja encontrado na posse do devedor, ou, em caso 

negativo, qualquer outro bem e/ou veículo que esteja em sua posse. A 

penhora do veículo deverá recair no seguinte endereço: RUA 

JACARANDÁ, N°1100, PRIMAVERA III, PRIMAVERA DO LESTE/MT. No ato 

da penhora deverá o(a) Sr.(Sra.) Oficial de Justiça avaliar o bem e intimar 

a devedora da penhora e da avaliação, cientificando-a que o prazo para 

impugnar a penhora é de 15 (quinze) dias e a avaliação é de 05 (cinco) 

dias. INDEFIRO o pedido de utilização do Serasajud para encaminhamento 

do nome da devedora para o cadastro de inadimplentes, porquanto, é 

incumbência da parte o encaminhamento, a inclusão e a exclusão do nome 

de seus devedores aos órgãos de proteção ao crédito. Os sistemas 

externos conveniados ao Poder Judiciário não são utilizados no interesse 

privado, mas apenas no interesse público de salvaguardar a justiça. Serve 

a presente de mandado de penhora e avaliação. Primavera do Leste/MT, 

28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011103-12.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RENATO RODRIGUES ALVES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA (REQUERIDO)

JOAO CARLOS PERERA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

WALTER COSTA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

bora ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

8011103-12.2016.8.11.0037. REQUERENTE: RENATO RODRIGUES ALVES 

REQUERIDO: TRANSPORTES ESTRADEIRO LTDA, JOAO CARLOS PERERA 

Vistos, Tendo em vista a conexão entre estes autos e o processo de nº 

8011138-69.2016.8.11.0037 e que neste já foi realizada audiência de 

conciliação que restou infrutífera (junto o termo de audiência em anexo), 

entendo superada a necessidade de designação de audiência preliminar. 

Intime-se a parte requerida para apresentar a contestação, no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de ser decretada a revelia nos autos. Na sequência, 

intime-se a parte autora para, querendo, impugnar a contestação no prazo 

legal. Decorridos os prazos, concluso para sentença. Intime-se e 

cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002171-18.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELBER ALVES RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILBERTO JOSE CADOR OAB - MT0014323A (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: 

1002171-18.2020.8.11.0037. REQUERENTE: ELBER ALVES RIBEIRO 

REQUERIDO: AGUAS DE PRIMAVERA S.A. Vistos, Trata-se da ação 

indenização por dano moral por negativação indevida c/c tutela provisória 

de urgência pleiteada por ELBER ALVES RIBEIRO em face de ÁGUAS DE 

PRIMAVERA S.A., ambos qualificados na petição inicial, em que pretende a 

concessão antecipada dos efeitos da tutela jurisdicional a fim de que a 

reclamada exclua seu nome dos órgãos de restrição ao crédito e que 

desvincule o nome autor do medidor de matrícula nº 425220-9, sob pena 

de multa a ser arbitrada por este Juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que 

o requerente ao tentar renovar o seu cadastro junto a uma empresa do 

comércio local e tentar financiar a casa própria teve o seu pedido negado 

visto que possuía negativações em seu nome. Sustenta que ao realizar 

consulta junto a ACIPLE, constatou que as negativações eram oriundas de 

uma suposta conta de água em seu nome. Aduz que as faturas de água 

que originaram a negativação são da matrícula nº 425220-9, localizada na 

rua Rondonópolis, nº 77 – Kit Net 2, bairro centro, nesta urbe. Afirma a 

parte autora que reside em endereço diverso da negativação, sendo o seu 

atual endereço na rua Bento Gonçalves, nº 187, apartamento nº 307, 

bairro centro, nesta cidade. Relata que tentou resolver a questão 

administrativamente e obteve a informação de que aconteceu um erro no 

sistema e que o reclamante foi negativado injustamente, portanto a 

requerida providenciaria as baixas necessárias em 05 (cinco) dias úteis, 

no entanto, isto não aconteceu. Vieram os seguintes documentos: Extrato 

da negativação (id. n°31552261), espelho da FA 51.001.20-0000761 id nº 

31552270, declaração de endereço id nº 31552267 e demais documentos 

indispensáveis para a propositura desta ação. É a síntese do necessário. 

É o relato. Decido. Inicialmente, para a concessão da tutela provisória de 

urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os requisitos 

delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil vigente, sob 

as advertências do artigo 302. O feito discute a legalidade ou não das 

restrições ao crédito nos valores de R$ 54,70 (cinquenta e quatro reais e 

setenta centavos) com vencimento em 13/11/2019 e R$ 49,90 (quarenta e 

nove reais e noventa centavos) com vencimento em 16/12/2019. O 

requerente argumenta que não possui débitos com a requerida, uma vez 

que este consumo de água não é o da sua residência. 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. Considerando os fatos 

expostos, deve ser presumida a plausibilidade do direito invocado, uma 

vez que a exclusão da negativação não traz prejuízos para a requerida. 

No que tange ao perigo de demora, é este patente, visto que a 

negativação produz dano efetivo à imagem de qualquer pessoa, 

prejudicando suas atividades profissionais e também os atos da vida civil 

no que tange à obtenção de crédito. 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). 

Posto isso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO a imediata 

exclusão da negativação em nome da parte requerente ELBER ALVES 

RIBEIRO, portador do CPF 047.148.911-54, referente as faturas nos 

valores de R$ 54,70(cinquenta e quatro reais e setenta centavos) e R$ 

49,90 (quarenta e nove reais e noventa centavos) , com vencimentos em 

13/11/2019 e 16/12/2019 e inclusas em 16/01/2020 e 26/02/2020, 

respectivamente, dos órgãos de cadastro e inadimplentes (SCPC), 

devendo ser providenciada a exclusão da negativação diretamente no 

órgão de restrição ao crédito respectivo. Além disso, diante da 

probabilidade do direito, DETERMINO a desvinculação da matrícula nº 

425220-9, localizada na rua Rondonópolis, nº 77 – Kit Net 2, bairro centro, 

nesta urbe do nome de ELBER ALVES RIBEIRO, no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob de multa única no valor de R$ 500,00 (quinhentos reais) Cite-se 

e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

04/08/2020, às 08h20min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 
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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 

de citação/mandado/ofício, inclusive para fins de exclusão da restrição 

diretamente nos órgãos de restrição ao crédito respectivo. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002173-85.2020.8.11.0037
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(ADVOGADO(A))

FLAVIA VENCESLAU GOMES OAB - MT0016843A (ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002173-85.2020.8.11.0037. AUTOR: EVANIR TERESINHA CERUTTI REU: 

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos, 

Trata-se de ação de impugnação aos valores lançados a título de 

recuperação de consumo c/c danos morais e obrigação de não fazer 

pleiteada por EVANIR TERESINHA CERUTTI em face de ENERGISA MATO 

GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A, ambas qualificadas na petição 

inicial, em que pretende a concessão antecipada dos efeitos da tutela 

jurisdicional consistente em suspender a exigibilidade das cobranças no 

valor de R$ 1.430,74 (um mil, quatrocentos e trinta reais e setenta e quatro 

centavos) e no valor de R$ 341,04 (trezentos e quarenta e um reais e 

quatro centavos), ambas com vencimento em 30/03/2020 e abster-se de 

suspender o fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora 

n°6/800579-5 em razão dos débitos discutidos nestes autos, sob pena de 

multa a ser arbitrada por este juízo. Dos Fatos. Alega, em síntese, que o 

requerente é titular da unidade consumidora n°6/800579-5. Sustenta que 

foi surpreendida com duas cobranças a título de recuperação de 

consumo, a primeira no valor de R$ 1.430,74 (um mil, quatrocentos e trinta 

reais e setenta e quatro centavos) e a segunda no valor de R$ 341,04 

(trezentos e quarenta e um reais e quatro centavos), ambas com 

vencimento em 30/03/2020. Afirma que interpôs recurso administrativo 

para averiguar a veracidade das cobranças e não houve pronunciamento 

da parte requerida. Vieram os seguintes documentos: Faturas de 

Recuperação de Consumo, Histórico de Consumo, Comunicado de 

Recuperação de Consumo, todos no id nº 31567803, 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. Considerando que a discussão 

não trata de débito relativo ao inadimplemento de conta regular de energia 

elétrica, mas sim das faturas de recuperação de consumo no valor de R$ 

1.430,74 (...) e no valor de R$ 341,04 (...), ambas com vencimento em 

30/03/2020, apuradas unilateralmente no período de 06(seis) meses pela 

concessionária, e que o objeto da demanda é justamente a 

desconstituição do débito sub judice, mostra-se ilegítima por ora. A 

suspensão do fornecimento de energia elétrica bem como a inscrição da 

parte autora nos cadastros de restrição ao crédito em decorrência do 

inadimplemento das faturas supracitadas, caracteriza forma de coerção, 

com vistas ao pagamento da dívida pelo consumidor, sem o devido 

processo legal. Acerca do assunto, vejamos a recente jurisprudência do 

E. Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, in verbis: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA. TUTELA DE URGÊNCIA DEFERIDA. 

IMPOSSIBILIDADE DE CORTE NO FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA 

EM VIRTUDE DE DÉBITO PRETÉRITO. INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE 

INADIMPLENTES. IMPOSSIBILIDADE. DÉBITO EM DISCUSSÃO. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO. 1. A 

jurisprudência assente desta corte e das cortes superiores vem se 

manifestando, reiteradamente, no sentido de declarar abusivo o corte de 

energia elétrica em razão de débitos pretéritos, considerando que para a 

sua satisfação há meios próprios para a parte credora promover a 

cobrança da dívida junto ao consumidor. 2. Tratando-se de demanda em 

que a parte autora controverta débito sub judice, havendo comunicação 

de inscrição em cadastros restritivos de crédito, é possível o deferimento 

da tutela provisória para a exclusão do nome do autor dos cadastros de 

inadimplentes, até o julgamento em definitivo da ação, quando presentes 

os requisitos autorizadores. 3. Hipótese dos autos em que em nenhum 

momento o juízo de 1.º grau externa as razões de convencimento que lhe 

levaram a inverter o ônus da prova à concessionária, com base no artigo 

6.º, VIII, CDC, razão porque imperiosa a reforma da decisão, quanto ao 

ponto, por ausência de fundamentação, forte nos arts. 93, IX, da CF 373, 

§1º, 11, caput, e 489, § 1.º, I, ambos do CPC/15. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO PARCIALMENTE PROVIDO. (Agravo de Instrumento Nº 

70076073196, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Lúcia de Fátima Cerveira, Julgado em 28/03/2018). 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. A probabilidade 

do direito e o perigo da demora é patente, uma vez que não havendo a 

adimplemento das faturas supracitadas, poderá acarretar a suspensão do 

fornecimento de energia elétrica da unidade consumidora do requerente 

bem como a sua inclusão nos órgãos de restrição ao crédito, 

comprometendo a atividade comercial financiada por operações pautadas 

ao crédito. Diante disso, o deferimento da liminar é medida que se 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, nos termos do artigo 300, 

do Código de Processo Civil, DEFIRO o pedido de tutela de urgência nos 

seguintes termos: a) DETERMINO que a requerida suspenda as cobranças 

no valor de R$1.430,74(...) e no valor de R$341,04(...), ambas com 

vencimento em 30/03/2020, em nome de Evanir Teresinha Cerutti, a título 

de recuperação de consumo, bem como abstenha de incluir seu nome nos 

órgãos de restrição ao crédito, sob pena de multa única para este último 

caso que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais); b) DETERMINO que a 

requerida abstenha de suspender o fornecimento de energia elétrica da 

unidade consumidora n°6/800579-5, referente aos débitos discutidos 

nestes autos, sob pena de multa diária de R$200,00 (duzentos reais) até o 

limite de R$4.000,00(quatro mil reais). Cite-se e intime-se para a audiência 

de conciliação designada para o dia 04/08/2020, às 09h00min 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 de citação/mandado/ofício, 

inclusive para fins de exclusão da restrição diretamente pelos órgãos de 

restrição ao crédito. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1002172-03.2020.8.11.0037. REQUERENTE: LUCINDA RODRIGUES DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: DERSIO SILVA Vistos, Trata-se de AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS “COM PEDIDO DE TUTELA 

ANTECIPADA” pleiteada por LUCINDA RODRIGUES DE OLIVEIRA em face 

de DERSIO SILVA, ambos qualificados na petição inicial. Dos Fatos. Alega 

a reclamante que é residente de Primavera há praticamente 30 (trinta) 

anos, sendo conhecida pela sociedade, além de exercer trabalho social, 

filantrópico e político. Sustenta que participava dos grupos de WhatsApp 

“Alô primavera pré 2020” e ”Realidade do Município” e que 

frequentemente, ao se manifestar nos mesmos, o requerido a provocava e 

humilhava. Além disso, afirma que o requerido enviava vídeos, figurinhas e 

imagens nestes que ofendiam sua honra. Relata que saiu dos referidos 

grupos e de outros posteriores em virtude da perseguição ofensiva do 

reclamado. Assevera que, após um tempo, o requerido passou a 

desrespeitá-la por mensagens no seu celular privado. Menciona que 

trouxe ata notarial aos autos com os prints das mensagens enviadas pelo 

requerido. Requer, por fim, que o Requerido seja proibido de participar dos 

grupos de WhatsApp, Instagram, Facebook e todas as demais redes 

sociais que a Requerente participe; de enviar e-mails, torpedos, 

mensagens e ligar para o telefone da mesma; bem como que se mantenha 

a 500 (quinhentos) metros de distância, no mínimo, da reclamante. Vieram 

os seguintes documentos: Boletim de Ocorrência (Id. n°31564840); Ata 

Notarial das mensagens enviadas pelo requerido à requerente (Id. n° 

31565441); prints das conversas em grupos e no privado do aplicativo 

WhatsApp (Id. n° 31565443, 31565446, 31565447, 31565449 e 31565450) 

e demais documentos indispensáveis a propositura desta ação. É a 

síntese do necessário. É o relato. Decido. Para a concessão da tutela 

provisória de urgência, de natureza antecipada, devem ser atendidos os 

requisitos delineados nos artigos 300 e 303 a Código de Processo Civil 

vigente, sob as advertências do artigo 302, in verbis: Art. 300. A tutela de 

urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte possa vir a sofrer, podendo a caução ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência de natureza antecipada 

não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos 

da decisão. (...) Art. 303. Nos casos em que a urgência for 

contemporânea à propositura da ação, a petição inicial pode limitar-se ao 

requerimento da tutela antecipada e à indicação do pedido de tutela final, 

com a exposição da lide, do direito que se busca realizar e do perigo de 

dano ou do risco ao resultado útil do processo. (...) (Destaquei) Da análise 

detida dos autos, revela-se prematuro o deferimento da tutela de urgência, 

nessa fase de cognição sumária, uma vez que não se identificam os 

requisitos próprios ao excepcional deferimento da tutela. A alegada 

imoralidade, difamações e ofensas para com a requerente por parte do 

reclamado se mostram de inviável aferição neste momento, tendo em vista 

que a tutela pretendida teria projeção sobre atos e condutas futuras do 

reclamado, inibindo previamente suas liberdades de expressão e de 

locomoção, que apesar de ter limites também regulados pela Constituição 

Federal, exige uma digressão mais aprofundada nos fatos para um 

pronunciamento judicial, o que se mostra mais compatível com o julgamento 

do mérito, após angularizada a relação processual e oportunizado o 

contraditório e a ampla defesa. Assim, o indeferimento do pedido de tutela 

de urgência é medida que se impõe. Nesse contexto, INDEFIRO o pedido 

de tutela de urgência nesta fase do processo, por entender que ausentes 

os requisitos necessários à concessão, em consonância com o 

ordenamento processual e com o artigo 300 do Código de Processo Civil. 

Cite-se e intime-se para a audiência de conciliação designada para o dia 

04/08/2020, às 8h40min ficando a parte ciente de que o não 

comparecimento implicará em revelia e presunção de veracidade dos fatos 

alegados na petição inicial. O prazo para contestar é de cinco dias (05) a 

contar da data da audiência de conciliação, caso não haja acordo, sob 

pena de revelia e de presunção de veracidade dos fatos alegados na 

petição inicial. O prazo para impugnação à contestação, de cinco dias, 

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, 28 de abril 

de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001252-63.2019.8.11.0037. REQUERENTE: JUCIANA MENDES SANTOS 

REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS PROJETO DE SENTENÇA 1. Síntese 

dos Fatos. A parte propõe a demanda para requerer a restituição do valor 

de R$ 1.066,65, alegou que adquiriu passagens aéreas, porém trinta dias 

antes da viagem requereu o cancelamento, mas só lhe restituíram o valor 

de R$ 14,61. Data do voo: 28/06/18. Cancelamento: 18/05/2018. Nos 

pedidos requer a restituição e a reparação em danos morais. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de multa contratual abusiva. 

Pela exposição fática é certo que a parte consumidora fora cientificada 

das regras tarifárias no que tange aos valores envolvidos em eventual 

remarcação ou desistência, como é o caso dos autos. Entretanto, não se 

pode ignorar a notória existência de relação jurídica entre as partes que 

invoca a necessária aplicação do Código de Defesa do Consumidor 

sobretudo no que tange a proteção deste ante práticas abusivas que 

estabeleçam desequilíbrio na relação. Denota-se dos autos que houve 

cobrança de R$ 210,00 referente a taxa, por trecho, mais multa de 60% e 

que foi estornado a quantia de R$ 14,61. Diante disso, constata-se que a 

referida multa e taxa são abusivas, na medida que o percentual cobrado a 

título de multas e taxas representam um desconto acima de 90%. No caso, 

havia tempo suficiente para renegociar a passagem, pois o contrato foi 

rescindido com trinta dias de antecedência, o que demonstra que a 

empresa não sofreu qualquer ônus financeiro. Feita a comunicação 

acerca da desistência de viajar, em tempo de ser renegociada a 

passagem, é direito do passageiro rescindir o contrato de transporte. É o 

que dispõe o artigo 740 do Código Civil: "O passageiro tem direito a 

rescindir o contrato de transporte antes de iniciada a viagem, sendo-lhe 

devida a restituição do valor da passagem, desde que feita a comunicação 

ao transportador em tempo de ser renegociada.”. Nesse sentido, caminhou 

o julgado: “JUIZADOS ESPECIAIS CIVEIS. DIREITO DO CONSUMIDOR. 

AGÊNCIA DE VIAGENS. CONTRATO DE INTERMEDIAÇÃO DE SERVIÇOS 

DE TURISMO. DESISTÊNCIA DO CONSUMIDOR. CLÁUSULA PENAL. 

REDUÇÃO. POSSIBILIDADE. PASSAGEM AÉREA. MULTA DE 5%. 

PREVISÃO LEGAL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. (...) A 

determinação de retenção integral dos valores referentes à passagem 

aérea é abusiva, sendo correta sua redução proporcional. O valor da 

multa fixado na sentença (5%) está de acordo com o artigo 740, § 3º, do 

Código Civil. 8. Recurso da empresa aérea CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 

Mantida a sentença em todos os seus termos. (TJ-DF 

07016594420188070020 DF 0701659-44.2018.8.07.0020, Relator: 

FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, Data de Julgamento: 20/07/2018, 1ª 

Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais do DF, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 10/08/2018).”. A corroborar, o art. 51, II, do 

CDC afirma ser cláusula abusiva as cláusulas que subtraiam ao 

consumidor a opção de reembolso da quantia já paga, nos casos 

previstos neste código; Sendo assim, diante da abusividade, a parte 

autora faz jus a restituição, conforme determinação do art. 740, §3º do 

Código Civil a multa aplicada ao presente caso deverá ser limitada ao 

percentual de 5% sobre o valor pago. Dessa forma, a parte autora deve 

ser restituída em R$ 998,70, já descontado o valor de R$ 14,61. Quanto ao 

dano moral, não vislumbro a ofensa aos direitos da personalidade da parte 

autora, isto é, o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome 

da parte autora. Isso porque, embora exorbitante a multa contratual, quem 

deu causa a rescisão foi a parte consumidora. O dano moral, à luz da 
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Constituição Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de 

modo que, para configurar dita agressão, não basta qualquer 

contrariedade. Por norma, o descumprimento de um dever contratual não é 

causa que, por si só, gera o dano moral. Se o ato apontado pela parte 

autora não acarreta violação aos direitos da personalidade, não há 

falar-se em condenação ao pagamento de danos morais. Insta salientar 

que o dano moral não deve se confundir com meros aborrecimentos 

decorrentes do prejuízo material. Não se deve colocar em descrédito a 

própria concepção de responsabilidade civil e do dano moral. A esse 

respeito: “Deve-se evitar a banalização do instituto do dano moral, pois o 

que se busca proteger é apenas a lesão decorrente de evento forte o 

bastante para causar dor e padecimento íntimo, atingindo o equilíbrio 

emocional do ofendido, o que não aconteceu no caso em exame. (TJ-MS 

08388921020158120001 MS 0838892-10.2015.8.12.0001, Relator: Des. 

Fernando Mauro Moreira Marinho, Data de Julgamento: 23/01/2018, 3ª 

Câmara Cível).”. 3. Dispositivo. Em face do exposto, nos termos do artigo 

487, inciso I, do CPC, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das 

pretensões deduzidas na inicial para: 1) condenar a parte ré a restituir o 

importe de R$ 998,70 (novecentos e noventa e oito reais e setenta 

centavos), com correção monetária, indexada pelo INPC, contabilizados a 

partir do prejuízo, e juros simples de mora de 1% (um por cento) ao mês, a 

partir da citação; 2) conceder à parte autora os benefícios da Justiça 

Gratuita em eventual recurso; 3) Indeferir a reparação em dano moral. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000418-94.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREY SOUZA PAULINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000418-94.2018.8.11.0037 Reclamante: Andrey Souza Paulino 

Reclamada: Unic Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: O Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 18/01/2018, 

ao tentar efetuar uma atualização cadastral, tomou conhecimento de que o 

seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência 

do inadimplemento de uma suposta dívida. O Autor esclareceu ter se 

formado em 2017/1, bem como, que à época em que cursava faculdade, 

detinha uma bolsa de 50% do “EDUCA MAIS BRASIL”, bem como, que as 

demais mensalidades foram pagas por meio do FIES, não possuindo 

nenhuma dívida com a instituição de ensino. Por entender que foi 

negativado indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada reconheceu que, ao iniciar o curso de 

“Agronomia”, o Autor era beneficiário do “Educa Mais Brasil” no percentual 

de 50%. No entanto, a instituição Ré relatou que o início do curso ocorreu 

em 2012, bem como, que o Postulante somente foi beneficiado pelo FIES a 

partir de 2014/1. A Reclamada alegou que, no segundo semestre de 2013, 

foi pago apenas 50% da mensalidade de cada mês, restando pendente o 

valor de R$ 3.425,63 Além disso, a Postulada relatou que seus sistemas 

somente conseguiram visualizar os valores inadimplidos com a ausência 

de repasse pelo FIES em 2013/2. Por entender que não praticou nenhum 

ato ilícito e ainda, que inexistem danos morais a serem indenizados, a 

Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do Consumidor, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento a todo o acervo probatório colacionado aos autos, tenho que 

o direito milita em favor das pretensões inaugurais. Conforme pode ser 

facilmente visualizado nos documentos que instruíram a peça vestibular 

(Id. nº 11443456 e nº 11443463), o Reclamante comprovou que, desde o 

ano de 2017, já concluiu seus estudos junto à instituição de ensino Ré, 

não subsistindo dúvidas acerca de sua graduação em “Agronomia”. 

Embora a Reclamada tenha esclarecido em sua contestação que o Autor 

iniciou seus estudos em 2012, bem como, que o mesmo era beneficiário do 

“Educa Mais Brasil” (o que concedia ao acadêmico um desconto de 50% 

no valor das mensalidades) e ainda, que somente a partir de 2014/1 

passou a usufruir do FIES, entendo que a tese defensiva relacionada à 

ausência de prática de ato ilícito não reivindica a guarida deste juízo. Ainda 

que sucinta, convém salientar que a defesa apresentada pela Reclamada 

não deixou de tecer fundamentações e apresentar provas contraditórias. 

Inobstante o Autor tenha sido beneficiado pelo FIES apenas a partir 

2014/1, o “Extrato Financeiro” protocolizado nos autos demonstrou que 

todas as mensalidades inerentes ao curso de “Agronomia” se encontram 

devidamente quitadas, ou seja, por corolário, a dívida motivadora do 

apontamento debatido nesta lide (R$ 5.219,00), supostamente vencida em 

10/05/2017, não possui nenhum amparo legal. Outrossim, consigna-se 

que, apesar de o “Extrato Financeiro” anexo à defesa fazer alusão a uma 

suposta dívida de R$ 3.394,32 (a qual, segundo esclarecimentos da 

Reclamada, corresponderiam a uma diferença de mensalidade devida pelo 

Reclamante e que, curiosamente, divergem daquela que culminou na 

inserção creditícia), a própria instituição de ensino reconheceu que, até a 

concessão do FIES, o Autor era beneficiário do “Educa Mais Brasil” em 

50% e ainda, o extrato supracitado demonstra que todas as mensalidades 

encontram-se com a situação “pago”, razão pela qual, não tenho dúvidas 

de que o Reclamante foi vítima de uma falha no cômputo dos pagamentos 

por parte da Reclamada. Tratando-se o vínculo existente entre as partes 

de uma relação de consumo (ou seja, em que as condutas dos 

fornecedores são norteadas pelo princípio do interesse econômico), 

entendo que a Reclamada assume os riscos do seu negócio, motivo pelo 

qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante fossem 

prejudicados, o que, definitivamente, não é o caso. Não se pode olvidar 

que, dentre os fundamentos defensivos apresentados pela instituição de 

ensino, a mesma cogitou que os débitos existentes em nome do Autor 

somente foram visualizados em decorrência da ausência de repasse pelo 

FIES da semestralidade 2013/2. Francamente, os argumentos acima 

mencionados apenas fazem emergir o caráter genérico da contestação, 

pois, além de não ter sido apresentada nenhuma prova de que o Autor 

tentou contratar o financiamento estudantil em 2013, a própria Reclamada 

reconheceu que o consumidor passou a ser beneficiado pelo FIES em 

2014/1, ou seja, obviamente, não há de se falar em qualquer ausência de 

repasse de valores. Portanto, considerando a irrefutável situação de 

adimplência do Reclamante, entendo que a negativação perpetrada pela 

Reclamada se revelou totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), 

amparando as pretensões inaugurais submetidas à apreciação deste juízo 

e, conseguintemente, comprometendo o acolhimento do pedido 

contraposto formulado na contestação. No que tange à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o 

Postulante, mesmo não possuindo dívidas pendentes junto à IES, ainda 

assim teve o seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos de 

Proteção ao Crédito. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência proveniente do TJSP: “REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – SERVIÇOS EDUCACIONAIS – COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO 

INDEVIDAS. 1 – Negativação indevida de aluno que estava adimplente. 
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Contrato de financiamento estudantil que garantia o pagamento integral do 

curso, inclusive as despesas com eventual dependência. 2 – Dano moral 

configurado. (...). RECURSO DA RÉ IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 

10396432820188260224 SP 1039643-28.2018.8.26.0224, Relator: Maria 

Lúcia Pizzotti, Data de Julgamento: 04/12/2019, 30ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 05/12/2019).”. (Destaquei). No que concerne 

à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela necessária, 

pois, consoante entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única de 

Mato Grosso (Súmula 22), a inscrição indevida do consumidor junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, 

ou seja, aquele que dispensa a sua comprovação. Quanto ao valor da 

indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as 

circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada 

uma decisão oriunda do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da 

indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, em homenagem 

aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, 

considerando o valor da dívida que está sendo debatida nos presentes 

autos, o fato do Reclamante não possuir anotações restritivas adicionais e 

ainda, principalmente, a fim de evitar o seu locupletamento indevido, 

entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo dano moral 

em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 

para DECLARAR a inexistência da dívida debatida nos autos (a qual 

motivou a inserção creditícia), bem como, CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação. Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 11583699. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005378-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

NOELI RESSEL SCHAMNE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005378-93.2018.8.11.0037 Reclamante: Noeli Ressel Schamne 

Reclamado: Itaú Unibanco S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar 

o relatório com respaldo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, por não 

haver a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do Mérito: A 

Reclamante esclareceu na petição inicial que foi cliente do Reclamado, 

bem como, que no ano de 2013, após ser orientada pelos prepostos do 

banco, promoveu o pagamento dos débitos existentes em seu nome e 

ainda, solicitou o encerramento de sua conta, não mantendo mais 

nenhuma relação com a financeira. No entanto, a Autora relatou que 

passou a receber mensagens de texto informando que o seu nome seria 

negativado/protestado e, ao contatar o número indicado nas mensagens, 

foi cientificada que o suposto débito teve origem junto ao Reclamado, 

decorrente de “tarifa de conta” e “multa por baixa movimentação”. Por 

entender que as mencionadas cobranças são indevidas e que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, o Reclamado sustentou 

que a Autora não apresentou provas de que as cobranças são originárias 

da instituição financeira, bem como, que quando do encerramento da 

conta (o que ocorreu em 09/12/2013), houve a liquidação dos contratos 

que a Postulante tinha com o banco. Por fim, o Reclamado defendeu que 

não há de se falar em falha na prestação dos serviços, prática de ato 

ilícito ou ainda, existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos 

referidos argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório colacionado 

aos autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões inaugurais. 

Embora as mensagens de cobrança anexas à peça vestibular realmente 

não façam nenhuma alusão à instituição financeira, ainda assim entendo a 

narrativa inaugural detém verossimilhança, pois, juntamente com a 

impugnação, a Demandante foi diligente em apresentar um esclarecedor 

arquivo de áudio (Id. nº 16301853). Da exegese do conteúdo da referida 

prova, verifica-se que, ao contatar o número indicado nas mensagens de 

cobrança, a Reclamante tomou conhecimento se tratar de um 

“departamento jurídico” responsável pela cobrança de dívidas oriundas do 

“Banco Itaú”, bem como, que havia um título em fase de execução judicial, 

o qual, segundo a atendente, se referia a saldo negativo em conta, tarifa 

de manutenção e multa por cheque devolvido. A meu ver, a prova acima 

mencionada (arquivo de áudio) conferiu total credibilidade à versão 

apresentada pela Reclamante, pois, restou devidamente comprovado que 

suposto débito existente em seu nome teve origem junto ao “Banco Itaú”. 

Ademais, tenho não subsistirem dúvidas de que as mencionadas 

mensagens de cobrança não detêm absolutamente nenhum amparo (seja 

ele fático ou legal), pois, o próprio Réu reconheceu em sua defesa que a 

conta corrente está encerrada desde 09/12/2013 e, principalmente, que 

houve a liquidação de todos os contratos existentes entre as partes. A fim 

de corroborar o alegado, segue transcrito um pequeno trecho registrado 

na contestação: “Por fim, quando do encerramento a conta houve a 

liquidação dos contratos que a parte autora tinha com o Banco Réu, fatos 

estes ainda demonstrado pela própria autora ao juntar comprovante de 

pagamentos realizados em peça vestibular.”. (Destaquei). Portanto, com 

respaldo nas considerações supracitadas, considerando que a conta 

corrente da Autora está encerrada desde o longínquo ano 2013, bem 

como, tendo em vista que todos os contratos foram devidamente 

liquidados, tenho absoluta convicção de que as cobranças direcionadas à 

Reclamante (por meio de um escritório de cobrança “parceiro” do 

Reclamado) não só se revelaram totalmente abusivas, como também, 

fizeram emergir patente falha na prestação dos serviços da financeira. A 

princípio, consigno que uma mera cobrança indevida de valores não seria 

motivo suficiente para ensejar o reconhecimento da violação de qualquer 

atributo relacionado à personalidade da consumidora. No entanto, 

consoante se extrai dos autos, a Demandante apresentou documentos 

comprobatórios acerca da implacável cobrança que lhe está sendo 

direcionada (mensagens de texto), bem como, um arquivo de áudio 

demonstrando que tentou solucionar a questão amigavelmente (chegando 

a informar à atendente que a sua conta se encontrava encerrada), o que, 

excepcionalmente, ampara o reconhecimento de um desvio produtivo por 

parte da consumidora. Acerca do “desvio produtivo” supramencionado, de 

suma importância registrar que, atualmente, o Superior Tribunal de Justiça 

vem contemplando o posicionamento acerca da configuração de abalo 

moral em favor de consumidores que despendem de seu tempo para 
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resolver questões que deveriam ser solucionadas pelos fornecedores 

(Conforme Resp nº 1.634.851 – RJ. 3ª Turma do STJ. Relatora: Ministra 

Nancy Andrighi. Data do julgamento: 12/09/2017). Ainda que tente se 

eximir de suas responsabilidades, cumpre registrar que, tratando-se o 

vínculo estabelecido entre as partes de uma relação de consumo (em que 

as condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), o Reclamado assume os riscos de seu 

negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para fins de evitar que 

consumidores como a Reclamante fossem prejudicados. Logo, 

considerando que, mesmo não possuindo mais nenhum vínculo entre as 

partes (reiterando que o banco reconheceu que, quando do encerramento 

da conta, houve a liquidação dos contratos existentes entre as partes), a 

Reclamante continua a ser cobrada por débitos supostamente inadimplidos 

e ainda, que apesar de ter tentado resolver a questão, a mesma não 

obteve sucesso, entendo que o Reclamado deve ser civilmente 

responsabilizado. No que se refere à reparação do dano, por se tratar de 

uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu art. 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que os fatos debatidos nos presentes autos provocaram 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral (superando a esfera dos meros aborrecimentos cotidianos), 

uma vez que, apesar de ter buscado resolver amigavelmente o seu 

problema, a consumidora não obteve êxito. No tocante a prova do abalo 

imaterial suportado pela Reclamante, entendo que a mesma não se revela 

necessária, pois, o prejuízo moral está intimamente concatenado ao ato 

ilícito irrefutavelmente praticado pelo Reclamado. A fim de corroborar a 

fundamentação supracitada, segue destacada, por analogia, uma 

jurisprudência oriunda do TJSP: “APELAÇÃO - PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS 

– CANCELAMENTO DO CONTRATO – COBRANÇA INDEVIDA – DANO 

MORAL – DESVIO PRODUTIVO DO CONSUMIDOR. 1 – Cobrança de 

mensalidade, após o Pedido de cancelamento de serviços relativos à linha 

telefônica. 2 – Dano moral configurado (...). RECURSO PROVIDO 

PARCIALMENTE. (TJ-SP - AC: 10217934220178260564 SP 

1021793-42.2017.8.26.0564, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, 30ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). 

Quanto ao valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve 

levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das 

partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do 

dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a 

conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a 

fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível de retirar o 

caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não seja 

extremamente gravoso ao ofensor. Nesse sentido, segue abaixo uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, no intuito de evitar o 

locupletamento indevido da Reclamante (haja vista que o seu nome não 

chegou a ser negativado), entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR o Reclamado ao 

pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no importe 

de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Por fim, RATIFICO a 

decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 15027494 e ainda, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se 

no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, 

submeto a presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz 

Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo Nº: 

1005946-46.2017.8.11.0037 Promovente: MANOEL DIOZ SILVA NETO 

Promovido: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei 

nº 9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Em breve síntese narra o Autor que recebeu fatura de energia elétrica no 

valor de R$ 1.985,63 (mil novecentos e oitenta e cinco reais e sessenta e 

três centavos), que esse valor é exorbitante, vez que suas ultimas faturas 

tem basicamente o mesmo consumo, sendo: MARÇO 315KWM, ABRIL 

321KWM, MAIO 365KMW, JUNHO 309 KWM, JULHO 239KMW, AGOSTO 

229 KMW, SETEMBRO 387KM. Que foi até a reclamada para obter 

informações acerca da referida fatura, sendo informado que o seu 

medidor estava marcando errado. Que o valor não é justo e nem legal. Ao 

final pugna pela declaração de inexistência de débito, bem como 

indenização moral no importe de R$ 37.480,00 (trinta e sete mil e 

quatrocentos e oitenta reais). No ID 16225861, houve audiência de 

conciliação inexitosa. A Reclamada em sua peça de bloqueio (ID 

16313237), sustentou que no dia 19 de setembro de 2017 foi detectada 

irregularidade no medidor de consumo de responsabilidade do Autor (UC 

1901291-3), que foi lavrado termo de ocorrência, sendo que a 

irregularidade consistia em “Desvio de energia no ramal de ligação” que 

acarretava no registro a menor do consumo de energia da unidade. Que 

foram observados os procedimentos determinados pela ANEEL resolução 

414/2010. Com efeito, a solução do litígio não demanda muito esforço, 

mormente pela regra do Código de Processo Civil que estabelece que 

compete a parte reclamante provar o fato constitutivo do seu direito e ao 

réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. Ficou 

caracterizado pelo TERMO DE OCORRÊNCIA E INSPEÇÃO anexado aos 

autos, que foi deixado uma via do referido documento na caixa de correio 

do autor (ID 16313233) Desse modo, não há que se falar em 

desconhecimento do procedimento realizado pela empresa Reclamada. 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 E M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO 

– ENERGIA ELÉTRICA – ALEGAÇÃO DE COBRANÇA DE VALORES ACIMA 

DA MÉDIA DE CONSUMO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA – FOTOS E TOI 

COMPROVAM A IRREGULARIDADE NA UNIDADE CONSUMIDORA – DANO 

MORAL NÃO CARACTERIZADO – RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. 

As provas coligidas nos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia, em razão da comprovação do desvio da energia. O registro 

fotográfico em anexo na contestação, na forma que preleciona o artigo 

129, §1º, inciso V, alínea “b”, da Resolução nº. 414/2010 da ANEEL, 

confirmam a irregularidade da unidade consumidora, pois o borne do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 211 de 411



medidor estava invertido. De acordo com TOI – Termo de Ocorrência e 

Inspeção de n.415822, foi apurado que a unidade consumidora estava 

ligada com inversão de fase no borne do medidor, ocasionando o não 

registro do consumo ocorrido. Verifico ainda que a pessoa de nome 

“Veronica Cunha”, recebeu toda a documentação necessária tais como 

carta de agendamento e o TOI realizado. Vejamos a apuração do TOI: 

Recurso Inominado nº.: 0039295-73.2014.811.0001 Origem: Segundo 

Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente(s): Liége Machado da 

Rosa Arantes Recorrido(s): Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia 

S.A Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

13/06/2017 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Registros fotográficos: Portanto, ausente o ato ilícito, não há 

que se falar em dano moral. Esta Turma Recursal, tem acolhido o registro 

fotográfico, quando acompanhado de TOI devidamente assinado pelo 

Consumidor ou de um morador. Não havendo que se falar em provas 

produzidas de forma unilateral. Sendo a fatura emitida a título de 

recuperação de consumo devida, não pode ser desconsiderada diante 

das provas carreadas aos autos¸ registrando ainda que, no caso em tela 

ocorreu até mesmo a notificação da realização da inspeção, fato que não 

foi rebatido e nem sequer traçada uma linha sequer sobre o mesmo. DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO. Compulsando os autos e as provas 

produzidas, verifico que não restaram comprovadas as alegações da 

Recorrente quanto aos fatos constitutivos de seu direito, ônus que lhe 

incumbia nos termos do artigo 373, I, do CPC. SENTENÇA MANTIDA PELOS 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos, consoante previsão do art. 46 da Lei nº 9.099/95: “Art. 46. 

O julgamento em segunda instância constará apenas da ata, com a 

indicação suficiente do processo, fundamentação sucinta e parte 

dispositiva. Se a sentença for confirmada pelos próprios fundamentos, a 

súmula do julgamento servirá de acórdão”. HONORÁRIOS E VERBAS 

SUCUMBENCIAIS. A parte Recorrente arcará com as custas processuais 

e honorários advocatícios, estes que fixo em 10% sobre valor da causa, 

ressalvada a suspensão para ambas as verbas, nos moldes do artigo 98, 

§§ 2º e 3º, do NCPC. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. 

Dr. Marcelo Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito - Relator 

(Procedimento do Juizado Especial Cível 392957320148110001/2017, , 

Turma Recursal Única, Julgado em 14/06/2017, Publicado no DJE 

14/06/2017) Ainda, importante destacar que a vistoria ocorreu em 

19/09/2017, sendo o consumo (kWh) da unidade consumidora o seguinte 

(conforme histórico de contas ID 16313224): - 06/2017- consumo 309 – 

valor final R$ 246,58 - 07/2017 – consumo 239 – valor final R$ 168,47 - 

08/2017 – consumo 229 – valor final R$ 166,84 - 09/2017 – consumo 387 

– valor final R$ 309,01 - 10/2017 – consumo 2.326 – valor final R$ 

1.985.63 (fatura de irregularidade) - 10/2017 – consumo 727 – valor final 

R$ 598,27 - 11/2017 – consumo 639 – valor final R$ 559,51 - 12/2017- 

consumo 708 – valor final R$ 579,88 - 01/2018 – consumo 625 – valor final 

R$ 466,23 Conforme exposto é possível verificar que após a vistoria da 

concessionária o registro do consumo da unidade consumidora do autor, 

aumentou consideravelmente, e os valores auferidos após a inspeção 

sequer são rebatidos pela parte autora. Desta feita, a parte requerida 

comprovou suficientemente a irregularidade constatada, o que a energia 

consumida não devidamente aferida pelo medidor da parte autora, 

ocasionando tal situação a recuperação de consumo discutida na 

presente lide, seguindo para tanto as normas da ANEEL. A referida 

irregularidade resultou na fatura no valor de R$ 1.985,63 (um mil 

novecentos e oitenta e cinco e sessenta e três centavos) - ID 11055344. 

De tal sorte que a parte requerida não pode ser responsabilizada pelo fato 

da fatura não atender às expectativas da parte requerente, ou de ter esta 

o fornecimento de energia interrompido pelo não pagamento na data do 

vencimento das faturas, quando devidamente intimada da mora. A 

Reclamada anexou aos autos registros fotográficos que demonstram a 

irregularidade encontrada. Sobre o tema a Turma Recursal do Estado de 

Mato Grosso pontua: E M E N T A - RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – ENERGIA ELÉTRICA – FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO – DANO MORAL – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – 

INSURGÊNCIA DA PARTE RECLAMADA – SENTENÇA REFORMADA – 

LAUDO E FOTOS ATESTANDO A EXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADES DO 

MEDIDOR – DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO – COBRANÇA DEVIDA 

– SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA 

JULGAR IMPROCEDENTE A AÇÃO. As provas coligidas nos autos são 

suficientes para o deslinde da controvérsia, pelo que se afasta a 

sentença de parcial procedência. A cobrança contestada é devida, tendo 

em vista o TOI e acervo fotográfico anexado na contestação, atestando a 

existência de irregularidades no medidor, que estava deitado dentro da 

caixa, e um fio ligado diretamente na rede, evidenciando o desvio. A 

cobrança revela-se legítima e devida, não havendo que se falar em dano 

moral. Recurso conhecido e provido para julgar improcedente a ação. 

(Número: 280150320178110001/2017 Relator: MARCELO SEBASTIAO 

PRADO DE MORAES Data do Julgamento: 27/10/2017) A empresa seguiu 

as regras estabelecida na Resolução nº 414/2010, que, diga-se de 

passagem, é um instrumento normativo que regulamenta a Lei nº 9427/96, 

diploma que instituiu a Agência Nacional de Energia Elétrica. Inexistem 

motivos que justifiquem as pretensões autorais, visto que a os 

procedimentos adotados pela empresa se limitaram a razoabilidade, por 

consequência o direito da parte Reclamante a declaração de inexistência 

de débitos e indenização por danos morais não merecem prosperar. 

Assim, os elementos constantes dos autos não são suficientes para 

deferimento do pleito. Como se vê, trata-se de cobrança devida, não 

havendo que se falar em declaração de inexistência de débito ou 

indenização por danos morais. Outrossim, não havendo prova do suposto 

ato ilícito, não vislumbro conduta irregular da reclamada, e sim o exercício 

regular de um direito; pois é cediço que o inadimplemento é causa pela 

qual se admite a suspensão dos serviços. Assim, não sem propósito, 

como vem decidindo nossos Tribunais, o mero aborrecimento, o dissabor, 

a mágoa ou a irritação, sem maiores consequências, não são passíveis de 

indenização por dano moral. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a 

pretensão contida na inicial e, por conseguinte, extingo o feito com 

resolução do mérito, com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Decido pela parcial procedência do pedido contraposto da 

Reclamada para condenar a parte reclamante ao pagamento do respectivo 

débito gerador da inscrição objeto desta demanda, corrigidos 

monetariamente pelo INPC, a partir do seu vencimento, acrescidos de juros 

de 1% ao mês, contados da apresentação do pedido contraposto. Sem 

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

9.099/95). Com o trânsito em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Em caso de pagamento do valor da condenação/transação, com a 

concordância da parte credora, sendo necessária a expedição de alvará 

judicial, fica desde já autorizado a sua expedição, observando-se em caso 

de transferência para a conta do(a) patrono(a) a existência de cláusula 

conferindo poderes para "receber, dar quitação" no instrumento 

procuratório. Decisão sujeita à homologação da MM. Juíza de Direito, a 

qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. EVELYN 

RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) 

Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a 

concordância da parte CREDORA com o(s) VALOR(ES) 

PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a quitação do valor devido, não 

havendo outras obrigações a serem cumpridas. EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valor(es) seja para a conta do(a) 

advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido 

juntado aos autos o instrumento procuratório com poderes para o(a) 

causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as 

cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

8011319-70.2016.8.11.0037. REQUERENTE: SUELEN CRISTINA VIANA 
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CORA REQUERIDO: VOLNEI LORENZZON PROJETO DE SENTENÇA 

Relatório dispensado. Noticiou a parte Reclamante que é assessora 

parlamentar que, em 6 de maio de 2016, compareceu nas instalações da 

Câmara Municipal, especificamente no Instituto de Memória Nívea Denardi, 

para extrair cópias de um processo com o senhor Eder, mas foi 

interrompida pelo Vereador Requerido, sob alegação de que a Reclamante 

estava na posse de documentos da CPI sem sua autorização, na 

qualidade de Presidente da CPI, que foi indagada de qual poder que a 

Reclamante teria para ter conhecimento antecipado de tudo que ocorria 

naquela Casa. Relatou que o Requerido estava nervoso e a acusava de 

ter subtraído os documentos, mas que o Requerido confiscou as cópias e 

lacrou a caixa que continha os processos, sustentou que o Requerido foi 

grosseiro. Narrou que o fato lhe causou constrangimento e humilhação, 

que estava no exercício da sua função. Nos pedidos, a Reclamante 

requereu a reparação em danos morais. Em contestação o Requerido 

alegou que não houve excessos, que estava no exercício da função, 

fiscalizando e defendendo os interesses da Câmara, em síntese, pugnou 

pela improcedência dos pedidos. Fundamentos. As sentenças nos 

Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38 da 

Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 

162 do FONAJE. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. O entendimento consolidado pela 

Suprema Corte acerca da extensão da imunidade material conferida pelo 

art. 29, VII, da CF/88, aos parlamentares, é que ela está afeita a dois 

requisitos: (a) relacionada com a função parlamentar; e, (b) que as 

manifestações ocorram na circunscrição municipal. Cumpre distinguir as 

situações em que as ofensas são proferidas dentro e fora do Parlamento. 

Somente nessas últimas impõe-se perquirir a chamada “conexão com o 

exercício do mandato ou com a condição parlamentar”, que refletem os 

casos paradigmas indicados pela parte Reclamante. Pontua-se que se as 

manifestações ocorrem no recinto da Casa Legislativa estarão sempre 

protegidas, penal e civilmente, pela imunidade material. Assim, uma vez 

reconhecido pela própria parte Reclamante que o objeto da demanda se 

funda em atos efetuados pelo Vereador no recinto da Casa Legislativa é 

inegável a ocorrência da inviolabilidade da manifestação, confirmada pelo 

artigo 18 da Lei Orgânica do Município de Primavera do Leste, bem como, 

decorrente da função pública de defesa dos interesses populares. No 

caso, somente a própria Casa Legislativa Municipal poderá, se for o caso, 

apurar e, eventualmente, coibir possível excesso da parte Reclamada no 

desempenho da prerrogativa parlamentar. Acrescenta-se, ainda, que na 

Certidão de Constatação juntada pela parte Reclamante não há menção de 

ofensa proferia pelo Reclamado. A Certidão lavrada por Claudemar Gomes 

da Silva, Assessor das Comissões, descreve que houve uma discussão 

entre o Veredor Volnei e o Sr. Jarbas Mesquita. Outrossim, a discussão 

repercute no campo das funções exercidas pelo parlamentar, referente a 

documentos e demais questões inerentes ao exercício do mandato, 

especificamente, no caso, o Requerido exercia a função de Presidente da 

CPI e os documentos ou cópias retidas eram referentes ao procedimento 

da CPI, com efeito, a imunidade material deve prevalecer. Dessa forma, 

não há que se falar em reparação por danos morais. Em remate, não é 

legítimo a punição do Requerido por suas opiniões, palavras e votos no 

exercício do mandato. Dispositivo Isto posto, com fundamento no art. 487, I 

do CPC, opino pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, 

extinguindo o feito, com julgamento de mérito. Sem custas e honorários 

(art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Submeto o presente projeto de 

sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado , 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 1001502-33.2018.8.11.0037 Reclamante: Kamilla Werner 

Gargantini Reclamada: Sociedade Mantenedora de Ensino e Cultura de 

Primavera do Leste Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o 

relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

resguardado pelos preceitos contidos no artigo 355, II, do CPC/2015, 

delibero por julgar antecipadamente a presente lide. Fundamento e decido. 

Do Mérito: A Reclamante esclareceu na petição inicial que possui um 

contrato de prestação de serviços educacionais com a Reclamada 

(referente ao curso de “Arquitetura e Urbanismo”), bem como, que 85% do 

valor das mensalidades são financiadas pelo FIES e ainda, que a mesma 

goza de uma bolsa escolar de 15% (obtida junto à Associação dos 

Comerciários de Primavera do Leste – MT), totalizando 100% de custeio de 

seu curso. No entanto, a Autora alegou que a Reclamada lhe está 

cobrando indevidamente custos de rematrícula referentes às 

semestralidades 2017/02 e 2018/01, bem como, que tal fato está lhe 

impedindo de acessar integralmente os materiais e sistemas de ensino 

(Portal Acadêmico). A Postulante relatou que, ao tentar proceder ao 

aditamento do semestre 2016/01, deparou-se com o lançamento de um 

valor equivocado por parte da instituição (no que se refere ao custo do 

semestre a ser aditado), motivo pelo qual, deixou de realizar o aditamento 

e buscou o auxílio da Reclamada para regularizar a questão. A 

Demandante destacou que, ao buscar atendimento on line (Protocolo nº 

2822189), uma atendente confirmou que houve o lançamento incorreto de 

valores, bem como, que apesar de ter seguido as orientações da Ré, 

persiste a cobrança referente a valores não financiados pelos FIES e 

ainda, que a pendência (R$ 1.238,51) vem lhe impossibilitando concretizar 

a rematrícula do semestre 2018/01. A Autora alegou ter tentado resolver a 

questão por intermédio do PROCON, bem como, que segundo 

esclarecimentos apresentados pela Ré junto ao referido órgão, teria 

ocorrido um equívoco na informação dos valores lançados no sistema do 

FIES, pois, restou aplicado o desconto da bolsa de estudos sobre o valor 

bruto da mensalidade, ou seja, antes da informação dos valores para o 

financiamento estudantil, gerando um saldo ilegal a ser pago à instituição 

de ensino. Por entender que lhe estão sendo cobrados valores indevidos, 

bem como, que a impossibilidade de rematrícula vem comprometendo o 

usufruto dos serviços educacionais e ainda, que tais fatos vêm lhe 

proporcionando prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Extrai-se dos andamentos processuais que, não 

obstante tivesse sido devidamente citada/intimada (o que pode ser 

atestado por meio de uma simples consulta junto à aba “expedientes”), a 

Reclamada não compareceu à audiência de conciliação realizada nos 

autos (Id. nº 14723007), tampouco apresentou a sua defesa, ainda que de 

forma intempestiva. Reza o artigo 20 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 20. Não 

comparecendo o demandado à sessão de conciliação ou à audiência de 

instrução e julgamento, reputar-se-ão verdadeiros os fatos alegados no 

pedido inicial, salvo se o contrário resultar da convicção do juiz.”. 

(Destaquei). Ademais, dispõe a Súmula 11 da Turma Recursal Única do 

Estado de Mato Grosso que: “SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia.”. (Destaquei). Outrossim, cumpre 

transcrever o que preconiza o artigo 344 do Código de Processo Civil: 

“Art. 344. Se o réu não contestar a ação, será considerado revel e 

presumir-se-ão verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor.”. 

(Destaquei). Concatenando os dispositivos legais supracitados à presente 

demanda, aplico os efeitos da revelia e consequentemente, presumo como 

verdadeiras as explanações da Reclamante. Saliento que, 

independentemente da revelia incorrida pela Reclamada, subsistem nos 

autos provas suficientes para conferir verossimilhança à narrativa 

inaugural. Embora não tenha sido diligente em comparecer à audiência 

conciliatória ou protocolizar a sua contestação, verifica-se que, logo no 

início do trâmite processual, após ser intimada por este juízo para 

esclarecer a situação acadêmica da consumidora (decisão vinculada ao 

Id. nº 12341216), a Reclamada informou que, no tocante ao aditamento da 
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semestralidade 2016/01, a Reclamante confirmou valores inferiores (R$ 

7.018,20) aos corretos (R$ 8.256,70), gerando uma diferença (R$ 

1.238,51) devida à instituição de ensino. Além disso, a Ré destacou que o 

inadimplemento de tais valores estaria comprometendo a realização da 

matrícula (manifestação anexa ao Id. nº 12500096). A meu ver, os relatos 

outrora apresentados pela Reclamada apenas corroboraram a falha na 

prestação dos seus serviços. Oportuno registrar que, desde o início do 

seu curso, a Reclamante não possui absolutamente nenhum custo com o 

pagamento de suas mensalidades, pois, além de ser beneficiária do FIES 

(85%), a mesma igualmente goza de uma bolsa escolar (15%) mantida 

pela ACIPLE (o que restou devidamente comprovado pelos documentos 

anexos à peça vestibular, quais sejam: Contrato de Financiamento 

Estudantil; Requerimento de Bolsa de Estudos e ainda, Declarações da 

ACIPLE). Da exegese da manifestação anteriormente apresentada pela 

Reclamada (Id. nº 12500096), restou evidenciado que todos os infortúnios 

vivenciados pela Reclamante estão atrelados ao aditamento referente à 

semestralidade 2016/01, pois, a acadêmica teria confirmado o 

financiamento de um valor inferior ao correto. Com a devida vênia aos 

argumentos da Reclamada, convém alvitrá-la que, segundo disposição 

contida no artigo 1º da Portaria Normativa nº 23/2011 do MEC, todas as 

informações registradas nos termos de aditamento são incumbência de 

uma Comissão Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), 

cabendo ao estudante apenas a sua posterior confirmação eletrônica. 

Segue abaixo transcrito o referido dispositivo: “Art. 1º O aditamento de 

renovação semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir 

da data de publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, 

simplificados e não simplificados, deverão ser realizados por meio do 

Sistema Informatizado do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão 

Permanente de Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação 

eletrônica pelo estudante financiado.”. (Destaquei). Ademais, segundo 

consta dos comprovantes de aditamento anexos à inicial, a Reclamada 

possui a sua própria CPSA (composta por membros da própria instituição 

de ensino), o que, por corolário, demonstra que o preenchimento das 

informações relacionadas ao aditamento do FIES (inclusive valores 

correspondentes à semestralidade, mensalidade e àqueles a serem 

financiados) não teve qualquer participação da consumidora. Ainda que a 

Reclamante detivesse a possibilidade de recusar o aditamento por 

divergências de informações, entendo que tal fato não pode ser utilizado 

como pretexto para eximir a Reclamada de suas responsabilidades, 

especialmente porque a mesma possui uma “Comissão” supostamente 

preparada para cuidar dos aditamentos periódicos do FIES, o que, 

obviamente, incluiu o preenchimento correto dos valores a serem 

devidamente financiados. Consoante pode ser visualizado no aditamento 

correspondente à semestralidade 2016/01 (documento anexo à inicial), 

apesar de as despesas semestrais serem representadas pela importância 

de R$ 9.713,76 (não havendo de ser considerado qualquer desconto, 

pois, se assim o fosse, subsistiriam dívidas relacionadas aos semestres 

anteriores), a CPSA da Reclamada informou incorretamente no DRM 

(Documento de Regularidade de Matrícula) o valor de R$ 8.256,70, o que 

ensejou não só o financiamento de uma semestralidade inferior por parte 

do FIES, como também, deu origem ao abusivo débito reivindicado pela 

instituição de ensino. Como se não bastasse, segundo consta dos autos 

(manifestações anexas aos Id. nº 12964859 e Id. nº 14947460), a 

Reclamante noticiou/comprovou que, no tocante aos aditamentos dos 

semestres 2018/01 e 2018/02, a Reclamada continuou a lançar valores 

incorretos, o que, definitivamente, demonstra que a instituição de ensino 

está incorrendo na mesma abusividade que ensejou a propositura da lide. 

A meu ver, a Reclamada deveria ter informado no DRM apenas o valor 

“bruto” da semestralidade, ou seja, sem computar qualquer desconto, 

justamente para possibilitar que a Reclamante continuasse a usufruir do 

FIES (85%) e da bolsa de estudos da ACIPLE (15%) sem gerar qualquer 

custo adicional, assim como ocorreu nos semestres anteriores a 2016/01. 

Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma relação de 

consumo (na qual as condutas dos fornecedores são inequivocadamente 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), tenho que a Reclamada 

assume todos os riscos de seu negócio, razão pela qual, deveria ter 

adotado todas as medidas preventivas que se fizessem necessárias para 

evitar que consumidores como a Demandante fossem prejudicados. In 

casu, o lançamento de valores incorretos por parte da Reclamada não só 

gerou uma dívida totalmente abusiva, como também, vem se revelando um 

irrefutável empecilho para que a Reclamante continue a usufruir 

regularmente dos serviços educacionais, pois, a sua rematrícula está 

sendo indevidamente condicionada ao prévio pagamento de valores. 

Entendo que, tendo a Reclamante comprovado nos autos que parte de sua 

mensalidade (85%) é financiada pelo FIES, bem como, a diferença (15%) é 

amortizada por meio de uma bolsa de estudos (tanto é que, reitero, 

segundo o extrato financeiro anexo à exordial, nos semestres anteriores a 

2016/01, há expressa informação de que a aluna é beneficiada por uma 

bolsa de 100%), não há como exigir da consumidora o pagamento de 

qualquer valor adicional, principalmente porque a responsabilidade pelo 

incorreto preenchimento do DRM cinge-se à uma “Comissão” da própria 

Reclamada. Portanto, considerando a incontroversa falha na prestação 

dos serviços, bem como, a ilicitude incorrida pela Reclamada (artigo 186 

do Código Civil), entendo que a mesma deve ser responsabilizada pelos 

infortúnios vivenciados pela Reclamante. No que se refere à reparação do 

dano, por se tratar, conforme alhures mencionado, de uma relação 

consumerista, incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que 

prescinde a demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do 

Consumidor preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de 

serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não tenho dúvidas 

de que a situação narrada nos autos provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral 

(superando a esfera de um dissabor ínsito ao convívio social), pois, além 

de estarem sendo cobrados da Reclamante valores indevidos (os quais 

foram ocasionados unicamente pelo preenchimento incorreto por parte da 

IES), a mesma teve ceifada a possibilidade de promover a sua rematrícula 

(a qual foi condicionada ao prévio pagamento da dívida) e ainda, apesar 

de ter tentado resolver a questão administrativamente (inclusive por meio 

de uma reclamação formalizada perante o PROCON), não obteve sucesso, 

tanto é que teve de ingressar com a presente demanda judicial. Visando 

fortalecer as considerações acima, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência do TJMS: “APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. I - Considerando que a cobrança é indevida, uma vez que 

erro no preenchimento do FIES não pode ser imputado ao aluno, o débito 

anotado pela ré se apresenta indevido e, portanto, deve ser declarado 

inexistente. (...). (TJ-MS - APL: 08074537320188120001 MS 

0807453-73.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 

Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/05/2019).”. (Destaquei). No que tange à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo imaterial auferido 

pela Reclamante está intimamente concatenado à reprovável falha na 

prestação dos serviços da Reclamada. Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um julgado 

proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido da Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis 
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mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, 

I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - DECLARAR a 

inexistência do débito (R$ 1.238,70) indevidamente cobrado pela 

Reclamada; - CONDENAR a Reclamada ao pagamento de uma indenização 

por danos morais à Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), 

o qual deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros 

legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data 

na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já 

atualizado. Por fim, RATIFICO as decisões interlocutórias vinculadas aos 

Id. nº 12563598 e nº 15743983. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000356-25.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS DORES QUARESMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEY ISIDORO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - 010.346.301-13 

(CURADOR)

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 Processo n°.: 

1000356-25.2016.811.0037 Reclamante: MARIA DAS DORES QUARESMA. 

Reclamados: SIDNEY ISIDORO, 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 

MARIA DAS DORES QUARESMA em desfavor de SIDNEY ISIDORO, bem 

como do ESTADO DE MATO GROSSO e do MUNICÍPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE (Id. 4151320). Foi deferida tutela antecipada em desfavor dos entes 

públicos para a disponibilização do tratamento de saúde/internação do Sr. 

Sidney, ficando responsáveis pelo pagamento das despesas 

médico-hospitalares (Id. 17944337). No Id. 8313593, foi determinado que o 

Município de Primavera do Leste deveria iniciar o custeio das despesas 

respectivas. O Estado de Mato Grosso não apresentou sua contestação; 

já o Município de Primavera do Leste apresentou no Id. 19315039 e a parte 

Reclamada Sidney Isidoro, por meio da curadora especial NAJU – UNIC, 

contestou no Id. 5774697. As peças contestatórias foram impugnadas no 

Id. 9101286. No Id. 11792977, foi informado pela instituição que o 

Reclamado Sidney ficou internado pelo período de 06 meses, sendo que 

recebeu alta. Assim, em decisão Id. 11826055, o magistrado presumiu que 

os dois primeiros meses foram pagos pelo Município, ante a juntada de 

nota fiscal apenas em relação ao Estado de Mato Grosso, razão pela qual 

determinou o bloqueio em seu desfavor com relação aos quatro meses 

restantes. No Id. 19095002, foi deferida nova internação compulsória em 

desfavor do Sr. Sidney, sendo prorrogada por mais 60 dias (Id. 

27342049). A Clínica de Reabilitação informou que o município adimpliu 

com os custos iniciais, ficando pendente de pagamento valores de 

responsabilidade do Estado (Id. 29786588). No Id. 29978794, foi efetuado 

bloqueio nas contas do estado, sendo expedido alvará em favor da clínica 

(Id. 30194032). 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 do Sr. Sidney, 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. 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 caso dos autos, verifico 

que foram juntados Relatórios Médicos e demais documentos que 

comprovam a necessidade da medida. 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) - Grifei. 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 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 o Sr. Sidney 

Isidoro, pelo que confirmo a tutela de urgência deferida. Consigno que já 

ocorreu a desinternação do Sr. Sidney, sendo que foi realizado bloqueio e 

expedido alvará em favor da clínica. Portanto, a tutela jurisdicional 

alcançou o seu objetivo, conforme se denota dos autos. Expeça-se, de 

imediato, alvará judicial em favor do Estado de Mato Grosso de eventual 

saldo remanescente existente em conta vinculada. Após, e transitada em 

julgado, arquive-se, com urgência, ante a alta taxa de congestionamento 

desta unidade judiciária. Sem custas e honorários, com base nos artigos 

54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei nº 12.153/2009. Submeto o 

presente projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos 

legais, nos termos do art. 40 da Lei 9099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/09. 

Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Primavera do 

Leste/MT, 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, 27 de abril de 2020. EVINER 

VALÉRIO Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005468-67.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MAURIDES SANTOS MURTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NAYARA SANTOS DE MORAES NERES DA SILVA OAB - MT20215/O-O 

(ADVOGADO(A))

LUDMYLLA SOARES DIAS OAB - MT27105/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CVL COMERCIO DE MATERIAIS ELETRICOS E AUTOMACAO INDUSTRIAL 

LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GILBERTO LUIS ALMEIDA OAB - MT7732/B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1005468-67.2019.811.0037 Reclamante: MAURIDES SANTOS MURTA 

Reclamada: CVL COMÉRCIO DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO 

INDUSTRIAL LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Trata-se de Ação Indenizatória por Danos Morais e Materiais 

proposta por MAURIDES SANTOS MURTA em desfavor da CVL COMÉRCIO 

DE MATERIAIS ELÉTRICOS E AUTOMAÇÃO INDUSTRIAL LTDA. (Id. 

22828101). Audiência de conciliação restou infrutífera, sendo constatada 

a ausência da parte Reclamada, embora citada e intimada (Id. 25547944). 

Foi apresentada contestação no Id. 25682470. Sem impugnação, vieram 

os autos conclusos. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante 

pleiteia indenização por danos materiais e morais pela ocorrência de 

acidente de trânsito em que reputa a responsabilidade à parte Reclamada. 

Relata que o veículo supostamente causador do acidente é de propriedade 

da empresa Reclamada. Todavia, analisando os fatos em conjunto com os 

documentos que instruem o pedido inicial, verifico que não foi comprovada 

culpa da Reclamada pela ocorrência do acidente. A pretensão autoral 

carece de provas quanto à conduta da parte Reclamada, assim como 

quanto ao nexo causal, inexistindo fundamento para subsidiar a 

procedência de sua pretensão. A prova dos fatos constitutivos incumbe 

ao autor, conforme jurisprudência correlata: ACIDENTE DE TRÂNSITO – 

Ausência de provas orais ou documentais necessárias à demonstração 

da culpa imputada na exordial - Pedido improcedente - Recurso não 

provido. (TJSP - Acórdão Recurso Inominado 1021178-82.2017.8.26.0554, 

Relator(a): Des. Rodrigo Augusto de Oliveira, data de julgamento: 

17/10/2018, data de publicação: 17/10/2018, 2ª Turma Recursal Cível) – 

Grifei. Por essas razões, improcedem os pedidos iniciais, ante a carência 

probatória quanto aos elementos para caracterização da responsabilidade 

civil. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos pedidos 

autorais. Sem custas e honorários advocatícios, com base nos artigos 54 

e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente projeto à homologação 

deste juízo para que surta os efeitos legais, nos termos do art. 40 da Lei 

9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. Intime(m)-se. Transitada 

em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o processo, depois das 

baixas necessárias. 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, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002924-09.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

J A R FORIN & FORIN LTDA - ME (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

CAIO CESAR MANOEL OAB - MT0017799A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TPA SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002924-09.2019.8.11.0037. INTERESSADO: J A R FORIN & FORIN LTDA - 

ME REQUERIDO: TPA SERVICOS DE COBRANCAS EIRELI - ME Vistos, etc. 

Dispenso o relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 

9.099/95. No caso, não havendo vício que possa obstar o regular 

prosseguimento do feito, preparado está o processo para julgamento 

antecipado, posto que as provas dos autos são suficientes para a 

solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória conforme 

o art. 355, I do CPC. Inexistindo preliminar, passo a análise de MÉRITO. Os 

pedidos da autora procedem em parte. Declaro a revelia da promovida. 

Mérito Em breve síntese narra a parte Autora: Que em meados de 

janeiro/2018 a Requerida entrou em contato com a Autora informando que 

era uma empresa que distribuía listas telefônicas afirmando que se tratava 

de serviço gratuito, que foi repassado dados da empresa Autora à 

Requerida. - Que no mesmo dia recebeu e-mail com autorização de 

figuração, e após análise do referido documento o proprietário da empresa 

autora constatou que a referida autorização possuía ônus que dizia 

respeito de 4º edições (2018 a 2022), com tipo de figuração “CD -ROOM ”, 

“online ”, “impresso ” e “destaque ”, devendo ser pago o valor de R$ 

248,00 mensais, totalizando o valor de R$ 11.904,00 . - Que diante disso, o 

referido documento não foi assinado sendo que não encaminhou à 

Requerida a autorização assinada, sendo que informou que não tinha 

interesse no serviço. Que após, a empresa Autora passou a receber 

inúmeras ligações de cobranças. - Que diante das cobranças efetuou o 

pagamento referente a três boletos. - Que a Requerida incluiu seu nome 

nos órgãos de proteção ao crédito, sendo restrição indevida pois não 

concretizou prestação de serviço com a empresa Requerida. Pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito, restituição dos valores pagos 

indevidamente de forma dobrada, bem como, danos morais. Compulsando 

os autos verifico que conforme termo de audiência de conciliação (ID 

22786266) a Reclamada não compareceu ao ato, e não apresentou 

contestação, mesmo devidamente intimada para o ato conforme ID 

21977313. Assim sendo restando incontroversos os fatos e documentos 

da exordial, confessando, portanto, a matéria fática, salvo se o contrário 

resultar da convicção do Juiz. A reclamada se quedou inerte ao chamado 

judicial demonstrando nítido descaso. Ademais, verifico que os 

documentos carreados aos autos são suficientes para um decreto 

condenatório favorável à parte autora. Assim sendo a requerida não se 

desincumbiu do ônus do artigo 344 do Código de Processo Civil, restando 

incontroversos, os fatos e documentos da exordial. A parte autora nega 

que realizou a contratação da empresa Requerida, e que mesmo assim, 

passou a receber inúmeras ligações cobranças, sendo que inclusive 

chegou a 03 (três) boletos nos valores de R$ 248,00 (duzentos e 

quarenta e oito reais) conforme ID 20389562. Dessa feita, entendo ser 

procedente a repetição de indébito do valor de R$ 744,00 (setecentos e 

quarenta e quatro reais) - em dobro no montante de R$ 1.488,00 (um mil 

quatrocentos e oitenta e oito reais) - conforme comprovantes de 

pagamentos (ID 20389562). Visto que, a jurisprudência entende que o 

dano material não se presume, dependendo de prova robusta do prejuízo 

patrimonial efetivamente suportado, além de demonstração do nexo 

causal, é medida de rigor a devolução, dobrada por se tratar de cobrança 

de serviço que não foi ao menos autorizado pela parte autora. A falta de 

cautela que pode ter ocorrido no presente caso, acarreta à empresa 

Requerida 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. No caso, 

se incumbiu a autora de demonstrar os requisitos necessários ao 

comprovar o ato ilícito, consubstanciado na sua inclusão indevida 

(conforme ID 20389564), razão pela qual o cancelamento da restrição é a 

medida que se impõe. No que tange ao pedido de danos morais, tenho que 

este é cabível, tendo em vista que, conforme entendimentos 

jurisprudenciais, o dano moral à pessoa jurídica configura-se quando 

provada a lesão à sua honra objetiva em virtude da violação a direitos 

inerentes à personalidade, quais sejam, os atinentes à imagem e bom 

nome comercial. Segundo o civilista Sílvio de Salvo Venosa, "em se 

tratando de pessoa jurídica, o dano moral de que é vítima atinge seu nome 

e tradição de mercado e terá sempre repercussão econômica, ainda que 

indireta.” Nesse sentido: “DANO MORAL – HONRA – CONCEITO – 

INDENIZAÇÃO RECLAMADA POR PESSOA JURÍDICA – 1. Entende-se 

como honra também os valores morais, relacionados com a reputação, o 

bom nome ou o crédito, valores estes inteiramente aplicáveis às pessoas 

jurídicas; não apenas aqueles que afetam a alma e o sentimento do 

indivíduo, valores próprios do ser humano. 2. A ofensa à empresa tanto 
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pode causar-lhe prejuízo de ordem material quanto de ordem apenas 

moral, devendo recompor-se o seu patrimônio dessa natureza atingido. 

Irrelevante que o reflexo não seja íntimo, psíquico ou espiritual, pois que a 

tanto não se limita o conceito a extrair-se do vocábulo "honra". O uso 

indevido do nome da empresa configura violação à imagem e valores 

sociais da ofendida no meio comercial, prejudicando as atividades e 

acarretando descrédito frente aos membros de determinada comunidade. 

3. A pessoa jurídica pode reclamar indenização por dano moral, desde que 

violados quaisquer dos direitos pela mesma titulados e previstos no inciso 

X do artigo 5º da Constituição Federal, porquanto o legislador não a 

distinguiu, para esses efeitos, da pessoa física. (TJDF – EIAC 31.941-DF – 

(Reg. Ac. 78.369) – 2ª C – Rel. Des. Valter Xavier – DJU 06.09.1995).” Se 

de um lado o Código Civil impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a 

outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o 

valor da indenização mede-se pela extensão do dano (artigo 944). É de 

bom alvitre ressaltar que a inscrição indevida do nome da pessoa jurídica 

em cadastro de inadimplentes gera dano moral in re ipsa, autorizando a 

presunção de abalo na sua reputação, no seu nome e na sua imagem 

perante a sociedade. A propósito, ressalto que o dano moral da pessoa 

jurídica deve ser interpretado em sentido amplo, ou seja, a partir do 

resultado produzido pela conduta antijurídica da Ré à honra objetiva da 

demandante, a qual foi suficiente gravosa para macular o bom nome 

empresarial, além de sua credibilidade nas tratativas comerciais. Assim, no 

que concerne a fixação do valor que corresponda a justa indenização 

pelo dano de natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a 

doutrina e jurisprudência determinam observar para arbitramento devendo 

ser fixado um valor que atenda aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, que não seja demasiadamente elevado de modo a 

aumenta sem propósito o patrimônio da vítima, todavia que não se torne 

irrelevante àquele que causou o dano, a fim de lhe inibir a reincidência no 

ato ilícito. Necessário se faz se tentar às circunstâncias do caso 

concreto, à gravidade do prejuízo e a situação econômica das partes 

envolvidas, bem como a extensão do dano. No caso em concreto, 

atentando-se ao potencial econômico do Reclamado e objetivando que 

esta aprimore os seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por 

bem fixar o quantum indenizatório no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais) o qual se mostra adequado à reparação dos danos, sem que 

importe em enriquecimento ilícito da parte Reclamante e com suficiente 

carga punitiva pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta 

natureza. Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, 

opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a 

reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), a título de indenização por danos morais, cujo valor deve ser 

corrigido monetariamente e acrescidos de juros legais de 1% ao mês. 

Ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. CONDENAR a parte a ré a 

restituir à reclamante o valor de R$ 1.488,00 (um mil quatrocentos e oitenta 

e oito reais) já calculado em dobro, corrigidos monetariamente pelo índice 

oficial - INPC/IBGE, bem como juros simples no importe de 1% (um por 

cento) ao mês, a partir do desembolso. RECONHEÇO a inexigibilidade do 

débito no valor de R$ 3.472,00 (três mil quatrocentos e setenta e dois 

reais), discutido nos autos; Sem custas e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a 

via recursal e nada sendo requerido pelas partes, arquivem-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito deste 

Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. 

EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005299-80.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JEAN PATRICK PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

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:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1005299-80.2019.811.0037. Reclamante: JEAN PATRICK PEREIRA DA 

SILVA. Reclamadas: UNIC EDUCACIONAL LTDA. 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 e Pedido de 

Tutela Antecipada proposta por JEAN PATRICK PEREIRA DA SILVA em 

desfavor da UNIC EDUCACIONAL LTDA. (Id. 23773999). Foi concedida 

tutela antecipada para determinar a exclusão do nome da parte 

Reclamante dos órgãos de proteção ao crédito – Id. 23994202. A 

audiência de conciliação restou infrutífera (Id. 26229301), sendo que a 

parte Reclamada apresentou contestação no Id. 26454796. Impugnada a 

contestação no Id. 26819489, 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 manutenção indevida da negativação, 

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. Sem 

preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexigibilidade de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da manutenção indevida da negativação em seu nome. 

Argumenta que realizou acordo para quitação do saldo devedor em 

aberto, efetuando o pagamento do valor de R$ 1.981,25 (...) no dia 

09/07/2019. Ocorre, que apesar da quitação do débito seu nome 

permaneceu indevidamente negativado, sendo necessário registrar 

reclamação no PROCON e ajuizar a presente ação. Por seu turno, a parte 

Reclamada, sustenta que o cancelamento da negativação ocorreu em 

menos de 30 dias, fato que obstaria a caracterização do dano moral, 

citando julgados do tribunal gaúcho nesse sentido. Ademais, ressalta que 

não foi comprovado dano moral. Pois bem. Da análise dos fatos e 

fundamentos apresentados, constato que a parte Reclamada não 

comprovou a data da ocorrência do efetivo cancelamento da negativação, 

o que prejudica a análise de sua alegação. Além disso, a reclamação no 

PROCON ocorreu em setembro/2019, sendo apresentados e-mails e 

mensagens de texto que comprovam a cobrança do débito quitado, 

inclusive, após o ajuizamento desta ação. Portanto, a empresa que solicita 

abertura de registro negativo é quem também detém a responsabilidade de 

solicitar o seu cancelamento, no prazo de 05 dias contados do pagamento, 

conforme entendimento sedimentado na Súmula 548, do Superior Tribunal 

de Justiça, a saber: “Incumbe ao credor a exclusão do registro da dívida 

em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no prazo de cinco dias 

úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do débito”. (Grifei). No caso, 

uma vez efetuada a renegociação da dívida com o efetivo pagamento, 

torna-se ilegal a manutenção da negativação, sendo que a negligência da 

empresa Reclamada, configura ato ilícito, incidindo a responsabilidade civil 

objetiva. Esta, conforme entendimento pacífico na jurisprudência, 

pressupõe o dano moral in re ipsa, isto é presumido, que advém do próprio 

fato. Nesse sentido: Ação de obrigação de fazer c.c. indenização julgada 

procedente - Novação de débito - Manutenção da negativação após a 
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renegociação da dívida - Ilícito caracterizado - Ausência de posterior 

atraso após o novo pacto - Impossibilidade legal de manter-se o nome do 

devedor nos cadastros de proteção ao crédito - Dano moral configurado - 

Utilização de critérios de razoabilidade e proporcionalidade na fixação do 

valor indenizatório - Recurso improvido (TJSP - Acórdão Apelação 

1004949-57.2017.8.26.0292, Relator(a): Des. Miguel Petroni Neto, data de 

julgamento: 14/05/2018, data de publicação: 23/05/2018, 16ª Câmara de 

Direito Privado). (Grifei). Por essas razões, os débitos mantidos 

indevidamente negativados por negligência da empresa Reclamada devem 

ser declarados inexigíveis, sendo ato ilícito sua manutenção. Por 

conseguinte, latente a ocorrência do dano moral, que deverá ser fixado 

em atenção aos critérios da proporcionalidade-razoabilidade. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais, para: 

a) DECLARAR a inexigibilidade do débito objeto de negativação em 

agosto/2015, no valor de R$ 4.245,00 (...), pelo que ratifico a decisão 

liminar. Em consequência, DETERMINO que a parte Reclamada se abstenha 

de efetuar cobranças em relação aos débitos, bem como que dê baixa nos 

seus registros e perante as empresas terceirizadas de cobranças. 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, 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, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito
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(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI OAB - MT17980-O 
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Magistrado(s):
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Processo Nº: 1003111-17.2019.8.11.0037 Promovente: HERBERT GALENO 

SILVEIRA MIGUEL Promovido: ATIVOS S/A CIA SECURITIZADORA 

CREDITOS FINANCEIROS Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso 

desenredar que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não 

depende de dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, 

pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I 

do CPC. Mérito Em breve síntese sustenta a parte Autora que teve seu 

nome inserido nos órgãos de proteção ao crédito pela Reclamada de 

maneira indevida, que por diversas vezes tentou resolver a questão de 

maneira administrativa porém não obteve êxito. Alega que não reconhece 

a dívida pois nunca foi cliente do Banco Santander e que nunca teve 

cartão de crédito. Que tal restrição está o impedindo de retirar sua 

motocicleta através de lance dado junto ao consórcio. Ao final pleiteia pela 

declaração de inexistência de débito, bem como, dano moral no importe de 

R$ 19.960,00 (dezenove mil, novecentos e sessenta reais). Em sua peça 

de bloqueio (ID 23992550) a Reclamada sustenta que o negócio jurídico em 

questão foi firmado junto ao Banco Olé Bonsucesso e cedido à Ativos, 

que o contrato firmado entre o autor e a empresa cedente é valido. Pugna 

pela litigância de má- fé a consequente improcedência dos pedidos 

autoral. Pelas provas acostadas ao feito ficou demonstrada a negativação 

do nome da parte requerente pela empresa requerida (ID 20623771 e ID 

20623773). A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

da presunção passar a ser favorável a ela. Conquanto a requerida tenha 

aduzido ser lícita a negativação do nome da parte requerente, ante a sua 

inadimplência, não apresentou cópia do contrato, comprovando a relação 

jurídica existente entre a parte requerente e a empresa cedente. A 

empresa Reclamada não juntou nenhum documento na contestação que 

comprove a existência de débito perante o Banco Olé Bonsucesso, 

empresa cedente que pudesse ensejar a negativação, ora debatida. Cabe 

ao requerido que alegar fato impeditivo da parte requerente provar o 

alegado, sob pena de prevalecer a versão posta na inicial. Assim, legítimo 

é o pleito pela declaração de inexistência do débito indicado na peça de 

ingresso. Não há dúvida de que a conduta da parte requerida provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, uma vez que o requerente 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. Todavia, o caráter punitivo da indenização imposta ao 

causador do dano moral deve ser acolhido com adequação e moderação, 

pois a responsabilidade civil é geneticamente de direito privado, e não de 

direito público, como o direito penal. O ressarcimento do dano em si possui 

natureza sancionatória indireta, servindo para desestimular o ofensor à 

repetição do ato, pois sabe que terá de responder pelos prejuízos que 

causar a terceiros. O caráter punitivo é meramente reflexo ou indireto, o 

autor do dano sofrerá um desfalque patrimonial que desestimulará a 

reiteração da conduta lesiva. O castigo e a pena somente se impõem em 

defesa da sociedade segundo as normas penais. À vítima não assiste 

nenhum tipo de vingança contra o ofensor; cabe a ela apenas o 

ressarcimento do prejuízo sofrido. A natureza privada da lesão individual 

exige que a reparação civil não esteja impregnada de cunho repressivo 

exorbitante, devendo o caráter punitivo da indenização por dano moral ser 

levado em conta pelo juiz apenas a título de critério subsidiário, e nunca 

como dado principal e determinante do cálculo do arbitramento. Entendo 

adequada, para a hipótese vertente, a fixação da indenização em R$ 

4.000,00. Pelo exposto, decido pela procedência em parte da pretensão 

formulada na inicial, para: 1) declarar a inexistência do débito mencionado 

na inicial, imputado pela reclamada; 2) condenar a reclamada a pagar a 

parte reclamante R$ 6.000,00 (seis mil reais), corrigidos monetariamente 

pelo INPC a partir desta data, e acrescidos de juros de 1% ao mês, 

contados da inscrição do nome da parte reclamante nos cadastros de 

restrição ao crédito; 3) determino a exclusão do nome da parte reclamante 

dos órgãos de proteção ao crédito. Decisão sujeita à homologação do 

Douta Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 

9.099/95. Homologada, intimem-se as partes, por intermédio de seus 

patronos. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 1002572-85.2018.8.11.0037 Reclamante: Patrícia Anzil Pasche 

Reclamada: Unic Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do Código de Processo Civil). Fundamento e decido. Do 

Mérito: A Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 28/07/2017, 

realizou um contrato estudantil com a Reclamada (referente ao curso 

superior de “Engenharia Civil”), bem como, que por possuir um desconto 

de bolsa cumulativa da campanha “bolsa pagante” e bolsa pagante 25%, 

efetuou a sua matrícula mediante o pagamento da importância de R$ 

148,91. A Autora relatou que, após decorridos 03 dias do início das aulas, 

solicitou a sua transferência para o curso de “Fisioterapia”, sendo o 

pedido aprovado pela instituição Ré, sem a cobrança de qualquer custo 

adicional. A Postulante destacou que, na data de 24/10/2017, efetuou o 

pagamento de uma mensalidade no valor de R$ 774,72, no entanto, apesar 

de já estar cursando “Fisioterapia”, o referido valor foi descontado da 

mensalidade referente ao curso de “Engenharia Civil”. A Demandante 

sustentou que, após a transição dos cursos, a Reclamada deixou de 

promover a baixa sistêmica do curso de “Engenharia Civil”, bem como, que 

tal fato acabou por gerar uma cobrança de aproximadamente R$ 6.000,00 

e ainda, motivou a inserção de seu nome junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito. A Autora relatou que, mesmo já estando a frequentar as aulas 

relacionadas ao curso de “Fisioterapia”, ao tentar acessar o “portal do 

aluno” para verificar faltas/frequências/notas, constou que o seu acesso 

estava sendo negado em razão de sua matrícula (no que se refere ao 

mencionado curso) não ter sido efetivada. A Postulante destacou que não 

teve nenhuma culpa no tocante a ausência de conclusão do procedimento 

de transferência dos cursos, motivo pelo qual, entende que não pode ser 

responsabilizada pelos pagamentos. Por entender que foi negativada 

indevidamente, bem como, que frequentou o curso de “Fisioterapia” sem 

estar devidamente matriculada e ainda, que tais fatos lhe proporcionaram 

prejuízos de ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou que a 

negativação do nome da Reclamante decorreu do inadimplemento das 

mensalidades referentes aos meses 09, 10, 11 e 12/2017 (as quais são 

representadas pelo valor de R$ 5.749,22). A Ré reconheceu que houve a 

solicitação de transferência dos cursos pela Reclamante, no entanto, 

esclareceu que nessas situações a IES usa o mesmo contrato de 

prestação de serviços e ainda, que mesmo sendo a cobrança relacionada 

ao curso de “Engenharia”, na verdade correspondia à transferência 

solicitada pela aluna. A Postulada destacou que a própria Reclamante 

reconheceu ter cursado “Fisioterapia” na semestralidade 2017/02, 

contudo, ainda assim, deixou de promover os pagamentos que se faziam 

necessários. A Reclamada defendeu a legalidade das cobranças, bem 

como, que não praticou nenhum ato ilícito e ainda, que inexistem danos 

morais a serem indenizados, razão pela qual, pugnou pela improcedência 

da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor da Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório colacionado 

aos autos, tenho que o direito milita em favor das pretensões inaugurais. 

Extrai-se dos argumentos registrados na contestação que a própria 

Instituição de Ensino reconheceu que houve a solicitação de transferência 

dos cursos (“Engenharia Civil” para “Fisioterapia”) por parte da 

Reclamante. No entanto, consoante pode ser visualizado no “Extrato 

Financeiro” anexo a peça vestibular, somente em dezembro/2017, ou seja, 

no final do semestre letivo, a Reclamada finalmente se dignou em concluir 

a transferência almejada pela Reclamante. Apesar de a Reclamada ter 

sustentado que, nos casos de transferência de cursos, se utiliza do 

contrato de prestação de serviços originalmente firmado, tal fato apenas 

corrobora a falha na prestação dos seus serviços, pois, sequer foi 

esclarecido à consumidora qual o valor da mensalidade inerente ao novo 

curso escolhido (“Fisioterapia”), restando evidenciado o patente 

desrespeito ao direito que todo consumidor tem à informação (artigo 6º, III, 

do CDC). Ademais, ainda que a Reclamante detenha o encargo de 

promover o pagamento das mensalidades à instituição de ensino, entendo 

que, diante da ausência de transferência do curso, bem como, a falta de 

esclarecimentos no tocante ao valor das mensalidades (ou seja, não 

havendo como simplesmente ser presumido que os valores devidos à IES 

seriam os mesmos) e ainda, se está vigorando ou não eventual bolsa de 

estudos (o que não foi minimamente esclarecido por parte da IES, apesar 

de o extrato financeiro anexo à defesa demonstrar que, supostamente, a 

Autora estava sendo “beneficiada” por 03 convênios distintos), não há 

como exigir da acadêmica/aluna o adimplemento de quaisquer valores. 

Como se não bastasse, registra-se que a Reclamada não apresentou a 

este juízo nenhuma prova de que a Reclamante realmente chegou a 

usufruir dos serviços educacionais (histórico de faltas; notas; trabalhos 

realizados; controle de acessos ao portal do aluno, etc.), o que, a meu 

ver, fortalece sobremaneira a tese inaugural, precipuamente no que se 

refere à fantasmagórica presença da consumidora nas aulas referentes 

ao curso de Fisioterapia (quando a transferência do curso não havia sido 

devidamente concretizada) e, por corolário, compromete a legitimidade da 

cobrança questionada nos autos. Tratando-se o vínculo existente entre as 

partes de uma relação de consumo (ou seja, em que as condutas dos 

fornecedores são norteadas pelo princípio do interesse econômico), 

entendo que a Reclamada assume os riscos do seu negócio, motivo pelo 

qual, deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante fossem 

prejudicados. In casu, consoante mencionado alhures, não tendo sido 

esclarecido à Reclamante qual o valor da mensalidade referente ao novo 

curso, tampouco apresentadas provas de que a aluna usufruiu dos 

serviços, entendo que improcedem quaisquer cobranças de valores, pois, 

tal fato apenas iria refletir uma vantagem manifestamente excessiva por 

parte da IES (artigo 39, V, do CDC). Portanto, com supedâneo nos 

fundamentos supracitados, entendo que tanto a cobrança quanto a 

negativação perpetrada pela instituição Ré se revelaram totalmente ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões inaugurais 

submetidas à apreciação deste juízo e, conseguintemente, 

comprometendo o acolhimento do pedido contraposto formulado na 

contestação. No que tange à reparação do dano, por se tratar de uma 

relação regida pelo Código do Consumidor, incide a responsabilidade civil 

objetiva, ou seja, aquela que prescinde a demonstração do elemento 

culpa. O diploma consumerista preceitua em seu artigo 14 que: “Art. 14. O 

fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de 

culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações 

insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos” (Destaquei). Não 

há dúvida de que a conduta perpetrada pela Reclamada provocou 

transtornos, aflição e angústia, na extensão suficiente para caracterizar o 

dano moral, pois, não só houve uma frustração no que se refere à 

expectativa da Reclamante em estar cursando “Fisioterapia” (tanto é que 

todo o tempo despendido pela mesma para acompanhar as aulas e realizar 

os trabalhos não foram devidamente computados pela IES), como também, 

o seu nome foi negativado indevidamente perante os Órgãos de Proteção 

ao Crédito. No que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma 

não se revela necessária, pois, consoante entendimento sedimentado pela 

Turma Recursal Única de Mato Grosso (Súmula 22), a inscrição indevida 

do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao Crédito gera o dano moral 

na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos morais, o 

arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 
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de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor. Visando resguardar os 

fundamentos acima, segue colacionada uma decisão oriunda do TJMG: 

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE 

IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O 

valor da indenização por danos morais deve ser fixado considerando o 

grau da responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos 

pela vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do 

autor da ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais 

da razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 

10000181439274001 MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 

10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as ponderações acima mencionadas, 

em homenagem aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, 

bem como, considerando o valor da dívida que está sendo debatida nos 

presentes autos, o fato da Reclamante não possuir anotações restritivas 

adicionais e ainda, principalmente, a fim de evitar o seu locupletamento 

indevido, entendo como justa e adequada a fixação da indenização pelo 

dano moral em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para DECLARAR a inexistência da dívida debatida nos autos (a 

qual motivou a inserção creditícia), bem como, CONDENAR a Reclamada 

ao pagamento de uma indenização por danos morais à Reclamante no 

importe de R$ 8.000,00 (oito mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação. Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 13156219. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo nº 1003631-11.2018.8.11.0037 Reclamante: Michelle da Silva 

Correa Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Do mérito: A 

Reclamante alegou na petição inicial que, na data de 02/09/2017, assinou 

um contrato de prestação de serviços educacionais junto à Reclamada, 

bem como, que assistiu apenas um dia de aula e ainda, que por motivos 

pessoais, precisou retornar com urgência para sua cidade natal (Palmas). 

A Autora relatou ter procurado a instituição Ré para solicitar o 

trancamento de sua matrícula, no entanto, foi informada que deveria pagar 

o valor integral da mensalidade de setembro/2017. A Postulante 

esclareceu que era beneficiária de uma bolsa de 100% nos meses de 

julho, agosto e setembro, bem como, que como pediu o trancamento no 

mês 09/2017, não havia nenhuma parcela a ser paga. A Demandante 

destacou que, em abril/2018, após retornar para Primavera, procurou a 

Reclamada para dar continuidade aos seus estudos, contudo, foi 

informada que não poderia se matricular, pois, subsistiam alguns meses 

pendentes de pagamento. A Autora relatou que, apesar de ter tentado 

resolver a questão administrativamente, não obteve sucesso. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e ainda, a fim de regularizar os seus dados junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, a Reclamante ingressou com a presente 

demanda. Em sede de contestação, a Reclamada reconheceu que, na data 

de 02/09/2017, a Reclamante anuiu com o contrato de prestação de 

serviços, bem como, que a mesma detinha conhecimento de que o valor 

da mensalidade era representado por R$ 1.437,33. A Ré esclareceu que, 

quando ingressou na instituição, a Autora optou por aditar o seu contrato 

para alterar o vencimento das mensalidades de julho a setembro/2017 

para os meses subsequentes à conclusão do curso. Além disso, a 

Postulada destacou que não existe nenhum registro de que houve 

solicitação de trancamento de matrícula, bem como, informou que a Autora 

abandonou o curso sem a devida formalização e ainda, que tal fato 

ocasionou o vencimento antecipado das pendências que anteriormente 

haviam sido prorrogadas, não havendo nenhuma irregularidade nas 

cobranças das mensalidades por parte da instituição. Por fim, a 

Reclamada defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito e ainda, que 

inexistem danos morais a serem indenizados, motivo pelo qual, pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, convém esclarecer à Reclamante 

que, não obstante se trate de um direito básico inerente à pessoa do 

consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, VIII, do CDC) não 

deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe eximir da 

obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos fatos 

constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015), motivo pelo 

qual, INDEFIRO o pedido de inversão formulado na inicial. Nesse sentido, 

segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: “Apelação cível. 

Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não recebida. Inversão do 

ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso desprovido. A 

benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor 

(inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, devendo ser 

utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a parte-autora de 

trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que tenha 

condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos de 

existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolizado nos autos, tenho que o direito não milita em 

favor das pretensões inaugurais. Não obstante o aparente inconformismo 

da parte Autora, entendo que seus argumentos não detêm nenhuma 

verossimilhança, pois, foram totalmente obliterados pelas esclarecedoras 

provas apresentadas pela instituição de ensino Ré. Da exegese do 

“Contrato de Prestação de Serviços Educacionais” firmado entre as partes 

(Id. nº 13427978), verifica-se que a Reclamante ingressou na IES na data 

de 02/09/2017, ou seja, com o semestre letivo em andamento. Pois bem, 

apesar de a Autora ter sustentado que gozava de uma bolsa de 100% nos 

meses de julho a setembro/2017, restou documentalmente esclarecido 

pela IES que, na verdade, a acadêmica aderiu a um aditivo contratual, 

justamente para postergar o vencimento das mensalidades 

correspondentes ao período supra para os meses subsequentes à 

conclusão do curso. Ademais, oportuno rememorar a Demandante sobre 

um dos dispositivos constantes no referido instrumento (Id. nº 15910163): 

“Cláusula 5ª. Caso o CONTRATANTE abandone suas atividades 

educacionais na IES sem a devida comunicação de desligamento durante a 

vigência do curso e sem que tenha formalizado sua desistência (evasão), 

ocorrerá automaticamente o vencimento antecipado das mensalidades que 

haviam sido postergadas para após a conclusão do curso devidas 

decorrentes do presente Aditivo, devendo o CONTRATANTE pagar o valor 

devido à CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias contados da 

evasão, sob pena de aplicação de multa, juros e correção previstos na 

cláusula 2ª.”(Destaquei). In casu, inobstante a Reclamante tenha ventilado 

que, por motivos pessoais, teve de retornar para sua cidade de origem, o 

fato é que a mesma não teve a diligência de formalizar qualquer pedido de 

trancamento de curso ou solicitação de desistência junto à IES, tanto é que 

absolutamente nenhuma prova nesse sentido foi protocolizada nos autos. 

Apesar de a Autora ter tentado semear dúvidas no tocante a regularidade 

dos valores registrados no Extrato Financeiro, precipuamente àqueles 

relacionados no campo “Serviços”, tenho que os referidos valores 
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consistem justamente na antecipação das mensalidades que haviam sido 

prorrogadas. Logo, com respaldo na disposição contratual alhures 

mencionada, a qual, registra-se, era de pleno conhecimento da 

Reclamante (não havendo de ser cogitada qualquer abusividade), entendo 

que as cobranças realizadas pela Reclamada se revelaram totalmente 

lícitas. No que se refere as cobranças das mensalidades vencidas de 

outubro a dezembro/2017, tenho absoluta convicção de que as mesmas 

igualmente se revelam devidas. Reza a cláusula 6.8 do “Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais” firmado entre as partes que: “6.8. A 

não participação e/ou não comparecimento do (a) CONTRATANTE às 

aulas ou, ainda, a sua desistência (abandono) do Curso sem a devida 

formalização junto à CONTRATADA, não o desobriga do pagamento das 

mensalidades escolares vencidas (a vencer) até o término do semestre 

letivo, considerando que a vaga permanecerá à disposição do (a) 

CONTRATANTE até o seu término.”. (Destaquei). Concatenando o 

dispositivo acima ao caso em comento, bem como, independentemente de 

a Autora não ter frequentado as aulas e ainda, principalmente, 

considerando que a mesma não se dignou em formalizar a desistência do 

curso junto à Reclamada, entendo que a exigibilidade das mensalidades 

vincendas reflete apenas o exercício do direito de credora da IES. Já no 

que diz respeito ao condicionamento da rematrícula ao pagamento de 

débitos vencidos, tenho que igualmente não há como ser reconhecida 

qualquer falha da Reclamada, pois, tal postura está devidamente ampara 

por dispositivo legal. Segue abaixo o que resta disposto pelo artigo 5º da 

Lei nº 9.870/99: “Art. 5º Os alunos já matriculados, salvo quando 

inadimplentes, terão direito à renovação das matrículas, observado o 

calendário escolar da instituição, o regimento da escola ou cláusula 

contratual.”. (Destaquei). Destarte, diante da falta de diligência, bem como, 

do irrefutável inadimplemento incorrido pela Reclamante, entendo que não 

há como imputar qualquer responsabilidade à Reclamada, o que, inclusive, 

encontra alicerce no artigo 14, § 3º, II, do CDC. Visando resguardar toda a 

fundamentação supracitada, segue transcrito, por analogia, um julgado 

proveniente do TJRJ: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

RECUSA À RENOVAÇÃO DE MATRÍCULA DE ALUNO ALEGADAMENTE 

INADIMPLENTE. AUSÊNCIA DE ATO ILÍCITO DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO, 

QUE NÃO É OBRIGADA A RENOVAR MATRÍCULA DE ALUNO 

INADIMPLENTE. CONSIGNAÇÃO DE PARTE DOS VALORES ATINENTES ÀS 

MENSALIDADES EFETUADA NO CURSO DO PROCESSO, APÓS 

INDEFERIMENTO DE PLEITO NA ESFERA FEDERAL. SUCUMBÊNCIA MÍNIMA 

DA RÉ, APENAS NO TOCANTE À TAXA DE JUROS INCIDENTE. RECURSO 

A QUE SE NEGA PROVIMENTO. (TJ-RJ - APL: 00161864220138190001, 

Relator: Des(a). CARLOS AZEREDO DE ARAÚJO, Data de Julgamento: 

17/09/2019, NONA CÂMARA CÍVEL).”. (Destaquei). Por fim, no que 

concerne à pretensão da Reclamante em regularizar o seu nome junto aos 

Órgãos de Proteção ao Crédito, tenho que a mesma, data máxima vênia, 

somente será possível mediante o pagamento das mensalidades devidas à 

instituição Ré, sejam àquelas que tiveram o seu vencimento prorrogado 

por meio do aditivo contratual (julho a setembro/2017) ou àquelas que 

venceram no decorrer do curso incontestavelmente abandonado pela 

consumidora (outubro a dezembro/2017). Reitero que, ao promover a 

cobrança de tais mensalidades, bem como, negativar o nome da 

Reclamante junto aos órgãos restritivos (o que restou devidamente 

comprovado pelo comprovante anexo à impugnação), a Reclamada 

apenas exerceu o seu regular direito de credora, não havendo de se falar 

na prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Nesse 

seguimento, segue colacionada uma decisão oriunda do TJTO: 

“APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA 

DE DISCIPLINA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. 

AUTORA INADIMPLENTE. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1- Restando comprovada a 

legalidade da cobrança referente a mensalidades educacionais não 

adimplidas, age no exercício regular do direito a instituição de ensino que 

insere o nome da discente inadimplente em órgão de proteção ao crédito. 

(TJ-TO - AC: 00190156420198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).”. 

(Destaquei). Portanto, considerando que a Reclamada se desincumbiu 

satisfatoriamente de seu ônus probatório (artigo 373, II, do CPC/2015), 

entendo que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, senão 

contemplar a improcedência das pretensões inaugurais, sejam elas de 

cunho declaratório ou indenizatório. - Do pedido contraposto: Por 

derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto apresentado pela 

Reclamada, entendo que o mesmo merece ser parcialmente acolhido. Reza 

o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a 

reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu 

favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos 

fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Considerando 

que na presente demanda se revelou incontroverso o inadimplemento 

incorrido pela Reclamante (fato este que, registra-se, decorreu da falta de 

diligência da acadêmica em formalizar o trancamento/desistência de seu 

curso), entendo que assiste à IES o direito de reivindicar a satisfação de 

seu crédito (mensalidades vencidas de julho a dezembro/2017), 

excetuando-se, por corolário lógico, a rematrícula da semestralidade 

2018/01. Logo, até mesmo para evitar a eventual caracterização de 

locupletamento indevido por parte da IES, tenho que os valores a serem 

adimplidos pela Reclamante são apenas os que seguem relacionados 

(extrato financeiro anexo ao Id. nº 15910166), os quais, consigna-se, 

deverão ser devidamente atualizados a partir de seus respectivos 

vencimentos: R$ 1.437,33 (Referente a mensalidade de julho/2017 – 

vencimento em 10/07/2017); R$ 1.437,33 (Referente a mensalidade de 

agosto/2017 – vencimento em 10/08/2017); R$ 1.437,33 (Referente a 

mensalidade de setembro/2017 – vencimento em 10/09/2017); R$ 574,93 

(Referente a mensalidade de outubro/2017 – vencimento em 10/10/2017); 

R$ 574,93 (Referente a mensalidade de novembro/2017 – vencimento em 

10/11/2017) e R$ 574,93 (Referente a mensalidade de dezembro/2017 – 

vencimento em 10/12/2017). Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido contraposto formulado na 

contestação e, conseguintemente, CONDENO a Reclamante ao pagamento 

das mensalidades vencidas de julho a dezembro/2017, as quais são 

representadas pelos seguintes valores: R$ 1.437,33 (vencimento em 

10/07/2017); R$ 1.437,33 (vencimento em 10/08/2017); R$ 1.437,33 

(vencimento em 10/09/2017); R$ 574,93 (vencimento em 10/10/2017); R$ 

574,93 (vencimento em 10/11/2017) e R$ 574,93 (vencimento em 

10/12/2017). Outrossim, consigno que os referidos valores deverão ser 

devidamente corrigidos pelo índice INPC, bem como, com incidência de 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, tudo contabilizado a partir do 

efetivo prejuízo (súmula 43 do STJ), ou seja, as datas correspondentes 

aos respectivos vencimentos das dívidas. Por fim, DEFIRO os benefícios 

da gratuidade da justiça em favor da Reclamante (artigo 99, § 3º, do 

CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003250-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ISABEL LIMA BRESSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1003250-03.2018.8.11.0037 Reclamante: Isabel Lima Bressan 

Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

em não havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Antes de enfrentar o 

mérito da demanda, consigno que a manifestação (“proposta de acordo”) 

apresentada pela Reclamante (Id. nº 22885251) não comporta apreciação, 
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pois, em sessão conciliatória, a Instituição de Ensino já informou não 

possuir proposta de acordo para o caso em comento, bem como, porque 

atender à referida pretensão iria ferir os princípios norteadores do Juizado 

Especial Cível (artigo 2º da Lei nº 9.099/95), principalmente porque o 

processo já se encontra maduro para julgamento. Do mérito: A Reclamante 

alegou na petição inicial que, no início de 2017, tomou conhecimento de 

que a Reclamada estaria oferecendo bolsas de estudo de 60%, bem 

como, prorrogando o vencimento das primeiras mensalidades para o 

término do curso, motivo pelo qual, procurou a instituição de ensino para 

realizar a sua matrícula no curso de “Biomedicina”, restando pendente 

apenas a entrega de alguns documentos. A Autora relatou que, poucos 

dias após a assinatura dos contratos, constatou que não havia nenhuma 

disposição de que a bolsa de desconto seria durante todo o curso, razão 

pela qual, ao procurar a Reclamada, foi informada que a bolsa 

compreendia apenas o 1º semestre de 2017. A Postulante alegou que, na 

oportunidade, informou a atendente que não possuía mais interesse em 

estudar na IES, pois, não detinha condições financeiras para suportar as 

mensalidades. A Demandante destacou que, em dezembro/2017, ao tentar 

usufruir do seu crédito, tomou conhecimento de que o seu nome havia 

sido negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma suposta dívida (R$ 2.995,13). A Reclamante alegou 

que, apesar de ter tentado resolver a questão administrativamente, não 

obteve sucesso, bem como, não foi notificada acerca do apontamento e 

ainda, que não frequentou as aulas ou pagou a primeira mensalidade do 

curso. Por entender que a sua matrícula sequer chegou a ser efetivada e 

que a negativação indevida de seu nome lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral, a Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada reconheceu que, na data de 

15/03/2017, a Autora anuiu com a contratação dos serviços educacionais 

(curso de “Biomedicina”), bem como, optou por aditar o instrumento para 

fins de alterar o vencimento das mensalidades de janeiro a março/2017 

para os meses subsequentes à conclusão do curso. A Reclamada 

destacou que a Autora foi beneficiada por uma bolsa de 25%, tanto é que, 

apesar de a mensalidade ser representada por R$ 1.317,33, lhe estava 

sendo cobrado o valor de R$ 988,00. A instituição Ré relatou que, como 

não houve a conclusão do curso, bem como, a formalização de sua 

desistência pela aluna, apenas realizou as cobranças das mensalidades 

que haviam sido postergadas (cujo vencimento foi antecipado). A 

Reclamada defendeu que, em razão do inadimplemento da Reclamante, 

apenas exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em 

prática de ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais indenizáveis, 

motivo pelo qual, postulou pela improcedência da lide. Inicialmente, em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor da 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

a todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito 

não milita em favor das pretensões inaugurais. Embora a Reclamante 

tenha sustentado que a sua matrícula (curso de “Biomedicina”) não 

chegou a ser consolidada, pois, supostamente, não teria entregue a 

totalidade dos documentos que se faziam necessários e, principalmente, 

não teria sido realizado o pagamento da “primeira mensalidade”, entendo 

que tais argumentos não reivindicam guarida. Não tenho dúvidas de que a 

Reclamante não chegou a realizar o pagamento de nenhuma mensalidade 

à Reclamada, tanto é que, segundo consta do “Extrato Financeiro” anexo à 

contestação, não há registro de que a IES tenha recebido qualquer valor. 

No entanto, não há como ignorar o fato de que, na mesma data em que 

assinou o “Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”, a 

Reclamante igualmente contratou um “aditivo” no intuito de prorrogar o 

vencimento das 03 primeiras mensalidades (janeiro a março/2017) para o 

final do curso escolhido (ou seja, por corolário lógico, não havia como a 

primeira mensalidade do curso ser paga, pois, a própria consumidora 

contratou a prorrogação do seu vencimento), o que, com a devida vênia, 

demonstra que a matrícula se encontrava devidamente consolidada, 

independentemente do fato de um ou outro documento ainda se encontrar 

pendente de entrega. Da exegese do contrato primário firmado entre as 

partes, verifica-se que realmente existe uma disposição de que a matrícula 

somente será concretizada com o pagamento da 1ª mensalidade (cláusula 

4.1 do documento anexo ao Id. nº 15799704), contudo, como a Autora 

conscientemente aderiu a uma prorrogação do vencimento das 03 

primeiras mensalidades, reitero que tal fato demonstra cristalinamente que 

a matrícula se encontrava efetivada. In casu, inobstante a Reclamada 

tenha sustentado que a parte Autora não chegou a formalizar o seu 

desligamento da instituição, subsistem nos autos indícios de que a 

Reclamante realmente externou o seu desinteresse de continuar 

estudando na faculdade poucos dias após a assinatura do contrato e seu 

intento foi levado em consideração pela IES. Reza a cláusula 5.2 do 

contrato (Serviços Educacionais) firmado entre as partes que: “5.2. O 

CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso em qualquer época 

do ano, ficando responsável pelo pagamento das parcelas até o mês da 

solicitação.”. (Destaquei). Apesar de não ter sido apresentado nos autos 

nenhuma prova material acerca da formalização do desligamento 

(desistência/abandono) do curso, verifica-se no “Extrato Financeiro” 

alhures mencionado que somente estão sendo exigidas da Reclamante as 

mensalidades que anteriormente haviam sido postergadas (janeiro a 

março/2017), não tendo sido feita qualquer referência às demais 

mensalidades que venceram no decorrer do semestre (as quais, segundo 

interpretação da cláusula 5.3, somente seriam exigíveis em caso de 

ausência de formalização da desistência do curso). Pois bem, de forma 

diversa do que tentou fazer prevalecer a Reclamante, entendo que assiste 

à instituição Ré o direito de cobrar as mensalidades cujos pagamentos 

haviam sido contratualmente prorrogados. Nesse sentido, tempestivo 

transcrever o que resta disposto na cláusula 4ª do contrato (“Aditivo ao 

Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”) anexo ao Id. nº 

15799697: “Caso o CONTRATANTE desista formalmente de suas 

atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais durante a vigência do Curso em razão de: (a) 

cancelamento de matrícula; (b) não renovação da matrícula para o 

semestre letivo subsequente; (c) transferência para outra IES ou curso; 

ou (d) trancamento de matrícula, ocorrerá automaticamente o vencido 

antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas para após a 

conclusão do curso, devendo o CONTRATANTE pagar o valor devido à 

CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias, contados da rescisão, sob 

pena de aplicação da multa, juros e correção monetária previstos na 

cláusula 2ª.” Concatenando o dispositivo supra ao caso em comento, bem 

como, em não subsistindo dúvidas acerca do inadimplemento da 

Reclamante, tenho plena convicção de que tanto a cobrança quanto o 

apontamento restritivo debatido nos autos refletiram apenas o exercício do 

direito de credora da instituição de ensino Ré, não havendo de se falar em 

falha na prestação de serviços (artigo 14, § 3º, II, do CDC) ou ainda, como 

lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). 

Visando fortalecer toda a sucinta fundamentação exarada no presente 

decisum, segue colacionada uma jurisprudência do TJTO: “APELAÇÃO 

CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE 

DISCIPLINA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. COBRANÇA DE MENSALIDADES. 

AUTORA INADIMPLENTE. CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. 

EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS MORAIS NÃO 

CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1- Restando comprovada a 

legalidade da cobrança referente a mensalidades educacionais não 

adimplidas, age no exercício regular do direito a instituição de ensino que 

insere o nome da discente inadimplente em órgão de proteção ao crédito. 

(TJ-TO - AC: 00190156420198270000, Relator: CELIA REGINA REGIS).”. 

(Destaquei). Por fim, em que pese a Reclamante tenha alegado que não 

chegou a ser previamente notificada sobre o apontamento, entendo que 

não há como atribuir qualquer responsabilidade à IES, pois, consoante 

previsão da súmula 359 do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro 

de Proteção ao Crédito a notificação do devedor antes de proceder à 

inscrição.”. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao 

pedido contraposto apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo 

merece ser acolhido, no entanto, com uma pequena ressalva. Reza o 

artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. Não se admitirá a reconvenção. 

É lícito ao réu, na contestação, formular pedido em seu favor, nos limites 

do art. 3º desta Lei, desde que fundado nos mesmos fatos que constituem 

objeto da controvérsia.”. (Destaquei). Considerando que na presente 

demanda se revelou incontroverso o inadimplemento incorrido pela 

Reclamante, entendo que assiste à IES o direito de reivindicar a satisfação 

do crédito proveniente das mensalidades vencidas de janeiro a 

março/2017 (as quais, reitera-se, tiveram o seu vencimento prorrogado a 

pedido da própria acadêmica, caso contrário, no ato da matrícula, haveria 

de despender valores para se matricular no curso de “Biomedicina”). 

Todavia, a fim de evitar a eventual caracterização de locupletamento 

indevido por parte da Instituição de Ensino Superior, tenho que os valores 

a serem adimplidos pela Reclamante são representados pelas 

mensalidades com o cômputo dos descontos (nos termos do instrumento 

contratual), as quais seguem relacionadas (devendo as mesmas serem 
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atualizadas a partir de seus respectivos vencimentos, ou seja, segundo 

consta do contrato, todo o dia 10): R$ 988,00 (Referente a mensalidade de 

janeiro/2017 – vencimento em 10/01/2017); R$ 988,00 (Referente a 

mensalidade de fevereiro/2017 – vencimento em 10/02/2017) e R$ 988,00 

(Referente a mensalidade de março/2017 – vencimento em 10/03/2017). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o 

pedido contraposto formulado na contestação e, conseguintemente, 

CONDENO a Reclamante ao pagamento das mensalidades vencidas de 

janeiro a março/2017, as quais são representadas pelos seguintes 

valores: R$ 988,00 (vencimento em 10/01/2017); R$ 988,00 (vencimento 

em 10/02/2017) e R$ 988,00 (vencimento em 10/03/2017). Outrossim, 

consigno que os referidos valores deverão ser devidamente corrigidos 

pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, tudo contabilizado a partir do efetivo prejuízo (súmula 43 

do STJ), ou seja, as datas correspondentes aos respectivos vencimentos 

das dívidas. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 

13637965 e ainda, DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor 

da Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001865-54.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RHAINE COSTA GARCEZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO BUSS OAB - MT0019470A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE SALDANHA - CORRESPONDENTE BANCÁRIO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1001865-54.2017.8.11.0037 Promovente: RHAINE COSTA 

GARCEZ Promovido: SOLANGE SALDANHA - CORRESPONDENTE 

BANCÁRIO Vistos etc., A Reclamada não foi devidamente citada para 

responder a esta demanda, sendo a parte autora intimada a se manifestar 

sobre o atual endereço da parte reclamada no prazo de 5 dias (conforme 

21715838). A parte reclamante deixou transcorrer silente à referida 

intimação (conforme certidão ID 22189596), não indicando o atual 

endereço do reclamado, consoante se infere. Logo, a extinção do feito, 

sem resolução do mérito, é medida que se impõe, em razão da inércia da 

parte reclamante, demonstrando de forma inequívoca o desinteresse pelo 

prosseguimento do feito. Ante o exposto, julgo e declaro extinta a 

presente reclamação, sem resolução do mérito, com fundamento no art. 51 

da Lei n. 9.099/95 e art. 485, III, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 

9.099/95). Transitada em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. 

Intimem-se. Submeto os autos ao M.M. Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Evelyn 

Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga SENTENÇA SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006753-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EZILIETE DI DOMENICO (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: 

1006753-32.2018.8.11.0037. REQUERENTE: EZILIETE DI DOMENICO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Síntese dos fatos. A parte autora alega que 

recebeu cobrança indevida no valor de R$ 1.148,16 (mil cento e quarenta 

e oito reais e dezesseis centavos), referente ao procedimento de 

recuperação de consumo que reputa ser ilegal, pois não foi informada de 

qualquer aferição em sua unidade consumidora. Nos pedidos requereu a 

declaração de inexigibilidade do débito e a retração em dano moral. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. Fundamento e decido. As sentenças nos Juizados Especiais 

obedecerão aos limites traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 

c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do 

FONAJE. Preliminares Conforme reiteradas decisões da Turma Recursal, é 

sim competente o juizado especial para julgar causas que envolvam, 

inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados “outros meios de 

provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE INCOMPETÊNCIA DOS 

JUIZADOS ESPECIAIS– NECESSIDADE DE PERÍCIA COMPLEXA – 

PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 9.099/1995, que 

rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua competência a 

prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a matéria a ser 

tratada possam ser considerados de menor complexidade. Implica dizer 

que a complexidade da causa não está relacionada à necessidade de 

perícia. ...”(TJMT – TRU – RI nº 0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. 

juizMarcelo Sebastião do Prado de Moraes – j. 7/08/2018). Dessa forma, 

rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste vício a obstar o regular prosseguimento 

do feito, bem como, as provas dos autos são suficientes para a solução 

da lide, sendo, portanto, dispensável dilação probatória e pronta a 

reclamação para julgamento antecipado. No caso, a controvérsia consiste 

em averiguar se o procedimento de recuperação de consumo realizada na 

unidade consumidora da parte Reclamante é ilegítima. Pontua-se que, em 

face da verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua 

hipossuficiência, foi deferida a inversão do ônus da prova por ora da 

tutela de urgência antecipada. De acordo com o conjunto probatório 

apresentado é evidente a ocorrência de erro por parte da Empresa 

Reclamada, referente a inspeção na unidade consumidora da Reclamante. 

A Resolução em seu art. 129 determina que "Na ocorrência de indício de 

procedimento irregular, a distribuidora deve adotar as providências 

necessárias para sua fiel caracterização e apuração do consumo não 

faturado ou faturado a menor. § 1o A distribuidora deve compor conjunto 

de evidências para a caracterização de eventual irregularidade por meio 

dos seguintes procedimentos: I – emitir o Termo de Ocorrência e Inspeção 

– TOI, em formulário próprio, elaborado conforme Anexo V desta 

Resolução; II – solicitar perícia técnica, a seu critério, ou quando requerida 

pelo consumidor ou por seu representante legal; III – elaborar relatório de 

avaliação técnica, quando constatada a violação do medidor ou demais 

equipamentos de medição, exceto quando for solicitada a perícia técnica 

de que trata o inciso II; IV – efetuar a avaliação do histórico de consumo e 

grandezas elétricas; e V – implementar, quando julgar necessário, os 

seguintes procedimentos: a) medição fiscalizadora, com registros de 

fornecimento em memória de massa de, no mínimo, 15 (quinze) dias 

consecutivos; e b) recursos visuais, tais como fotografias e vídeos. (…)”. 

A Resolução determina que uma cópia do TOI deve ser entregue ao 

consumidor ou àquele que acompanhar a inspeção, no ato da sua 

emissão, mediante recibo. (Art. 129, §2º). No caso, o devido contraditório 

e ampla defesa na esfera extrajudicial não foi atendido, pois ao 

consumidor não foi dada a oportunidade de acompanhar a inspeção, e não 

há provas que a parte Reclamante tenha recebido o Termo de Ocorrência 

e Inspeção. A Reclamada não apresentou o relatório de avaliação técnica, 

ademais, verifica-se que a perícia foi marcada, no entanto, a Reclamada 

não trouxe aos autos o resultado do relatório de inspeção efetuado pelo 

IPEM-MT a fim de comprovar a irregularidade no medidor. Assim, a 

Reclamada não atendeu os parâmetros da ANEEL ao efetuar o 

procedimento, logo, a cobrança é nula. Acrescenta-se que o antes da 

inspeção o registro computou 3.008 kWh, porém a reclamada visa cobrar 

mais 1.520 kWh. Observe que, nos meses anteriores à inspeção, o 

consumo da unidade consumidora, em seis meses, foi de 2.671 kWh 

(09/2016 a 04/2016). Logo, uma cobrança a mais de 1.520 kWh, não 
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encontra respaldo, já que somando equivaleria a 4.528 kWh em apenas 

seis meses. Nota-se que após a inspeção computou-se 3.224 kWh entre 

04/2017 a 09/2017, e posteriormente 3.337 kWh, entre 10/2017 a 03/2018, 

ou seja, o registro inicial de 3.008 kWh, corresponde com a média de 

consumo e não há elementos que sustentem a legalidade da cobrança de 

mais 1.520 kWh. Na hipótese, caracterizado está o vício do serviço, em 

razão da cobrança indevida. Em relação à reparação por dano moral, em 

que pese a ocorrência da cobrança indevida, entendo que o fato 

reconhecido não ultrapassa o descumprimento contratual, inexistindo 

falar-se em dano moral. Já que o fato não configurou efetiva lesão à honra 

ou ao bom nome da parte autora, ademais, não houve suspensão do 

serviço de energia elétrica. Dispositivo. Ante o exposto, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC, rejeito a preliminar e opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: a) reconhecer o fato descrito na petição 

inicial como má prestação do serviço; b) tornar definitiva a tutela 

antecipada, com a declaração de inexistência do débito no valor de R$ 

1.148,16( um mil cento e quarenta e oito reais e dezesseis centavos); c) 

indeferir a reparação em danos morais; e extinguir o feito, com julgamento 

de mérito. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado , ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000211-95.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANILSON VINICIUS MOURA DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENAN PINTO OAB - MT0019906A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1000211-95.2018.8.11.0037 Reclamante: Anilson Vinicius 

Moura de Paula Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Antes de 

enfrentar o mérito da demanda, consigno que a manifestação (“proposta 

de acordo”) apresentada pelo Reclamante (Id. nº 22934567) não comporta 

apreciação, pois, em sessão conciliatória, a própria Instituição de Ensino 

deixou de apresentar qualquer proposta de acordo, bem como, porque 

atender à referida pretensão iria ferir os princípios norteadores do Juizado 

Especial Cível (artigo 2º da Lei nº 9.099/95), principalmente porque o 

processo já se encontra maduro para julgamento. Do mérito: O Reclamante 

alegou na petição inicial que, no início de 2017, tomou conhecimento de 

que a Reclamada estaria oferecendo bolsas de estudo de 60% durante 

todo o curso, motivo pelo qual, procurou a instituição de ensino para 

realizar a sua matrícula no curso de “Agronomia”, restando pendente 

apenas a entrega de alguns documentos e o pagamento da primeira 

mensalidade. O Autor relatou que, como não havia conseguido obter a 

bolsa de 60%, procurou a Reclamada para informar que não possuía mais 

interesse em estudar na instituição, pois, não teria como arcar com o valor 

integral das mensalidades. O Demandante destacou que, em 

setembro/2017, ao tentar usufruir do seu crédito, tomou conhecimento de 

que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida (R$ 2.836,00). O 

Reclamante alegou que, apesar de ter tentado resolver a questão 

administrativamente, não obteve sucesso, bem como, não foi notificado 

acerca do apontamento e ainda, que não frequentou as aulas ou pagou a 

primeira mensalidade do curso. Por entender que a sua matrícula sequer 

chegou a ser efetivada e que a negativação indevida de seu nome lhe 

proporcionou prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que o Reclamante realizou a sua matrícula para cursar ensino superior na 

instituição, tanto é que assinou um contrato de prestação de serviços e, 

posteriormente, aderiu a um aditivo contratual para fins de prorrogar o 

pagamento das mensalidades de agosto e setembro/2016 para o final do 

curso (Agronomia). No entanto, a Reclamada alegou que, somente em 

23/03/2017, o Reclamante solicitou o cancelamento de sua matrícula, 

razão pela qual, segundo disposições contratuais, houve o vencimento 

antecipado das mensalidades que haviam sido “postergadas” e ainda, 

restam devidas as demais mensalidades vencidas no decorrer no 

semestre (outubro a dezembro/2016). A Reclamada defendeu que, em 

razão do inadimplemento do Reclamante, apenas exerceu o seu direito de 

credora, não havendo de se falar em prática de ato ilícito ou ainda, na 

existência de danos morais indenizáveis. Com amparo nos referidos 

argumentos, a Reclamada postulou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento a todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho 

que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. Em que pesem 

as contraditórias datas registradas nos instrumentos contratuais 

apresentados por ambos os litigantes, tempestivo consignar que o próprio 

Autor, ao protocolizar a sua impugnação, reconheceu que os contratos 

anexados à defesa são autênticos. Pois bem, no que se refere ao 

contrato anexo ao Id. 13438310, ou seja, a primeira tentativa do 

Reclamante em se matricular na Reclamada (haja vista que restou indicada 

como “data de ingresso” 10/01/2016), tenho que a matrícula realmente não 

chegou a ser consolidada, pois, não subsistem provas de que a 1ª 

mensalidade do curso chegou a ser devidamente quitada. No entanto, o 

mesmo raciocínio não se aplica à semestralidade 2016/02, ou seja, quando 

o Postulante se dispôs novamente a se matricular na instituição Ré. 

Registra-se que, apesar de a IES ter veiculado propagandas de bolsas de 

estudos (durante todo o curso) de 60%, o que, convenhamos, é um 

considerável atrativo aos consumidores, não há nos autos nenhuma prova 

de que o Reclamante obteve sucesso em conseguir a totalidade do 

referido percentual. Todavia, tal fato, por si só, não se presta em 

respaldar a credibilidade das alegações exaradas na peça vestibular. 

Embora o Reclamante tenha sustentado que a sua matrícula (curso de 

“Agronomia”) não chegou a ser consolidada, pois, supostamente, não 

teriam sido entregues os documentos que se faziam necessários e, 

principalmente, não teria sido realizado o pagamento da “primeira 

mensalidade”, entendo que tais argumentos devem ser rechaçados. Caso 

a matrícula realmente não tivesse sido realizada, certamente o Autor não 

teria se submetido a assinar um “Aditivo ao Contrato de Prestação de 

Serviços Educacionais” (Id. nº 14438311) no intuito de prorrogar o 

vencimento das mensalidades correspondentes aos meses de agosto e 

setembro/2016, revelando-se um tanto ingênua a tese de a ausência de 

entrega de alguns documentos se revelaria um obstáculo para a 

efetivação da matrícula. Inobstante não tenha sido anexado aos autos o 

contrato de prestação de serviços assinado no semestre 2016/02 (o que 

demonstra uma falha de ambas as partes), extrai-se das cláusulas 

contidas nos contratos apresentados pelos litigantes (Id. nº 11310690 e Id. 

nº 13438310) justamente os mesmos dispositivos. Da exegese dos 

referidos instrumentos, verifica-se que realmente existe uma disposição 

de que a matrícula somente será concretizada com o pagamento da 1ª 

mensalidade (cláusula 4.1), contudo, como o Autor conscientemente 

aderiu à prorrogação do vencimento das mensalidades correspondentes à 

agosto e setembro/2016 (tanto é que, reitero, assinou um aditivo 

específico), tal fato apenas corrobora o entendimento deste juízo de que a 

matrícula se encontrava efetivada. Ainda que o Reclamante tenha alegado 

que não chegou a assistir nenhuma aula, o fato é que os serviços 

educacionais se encontravam à sua disposição, pois, caso contrário, não 

haveria nenhum motivo para que o mesmo tivesse aderido a um aditivo 

para prorrogar o vencimento de determinadas mensalidades. Data máxima 

vênia à narrativa inaugural, entendo que não procede o pleito inerente ao 

reconhecimento da inexigibilidade das mensalidades cobradas pela IES, 

pois, o consumidor detinha pleno conhecimento acerca das 

consequências provenientes da solicitação de desistência do curso. Reza 

a cláusula 5.2 do contrato (Serviços Educacionais) firmado entre as 

partes que: “5.2. O CONTRATANTE poderá solicitar a desistência do curso 

em qualquer época do ano, ficando responsável pelo pagamento das 

parcelas até o mês da solicitação.”. (Destaquei). In casu, extrai-se “Termo 
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de Desistência” anexo ao Id. nº 13438312 que, somente em 23/03/2017, o 

Reclamante se dignou em formalizar a desistência da matrícula do curso 

de “Agronomia”. Além disso, registra-se que, segundo consta do referido 

documento, o Reclamante reconheceu expressamente que se encontrava 

matriculado no 1º semestre. De forma diversa do que tentou fazer 

prevalecer o Reclamante, entendo que o “Termo de Desistência” alhures 

mencionado confere à instituição Ré o direito de cobrar não só as 

mensalidades vencidas de outubro a dezembro/2016 (as quais não foram 

prorrogadas pelo aditivo), como também, aquelas cujos pagamentos 

haviam sido contratualmente prorrogados (agosto e setembro/2016). 

Nesse sentido, tempestivo transcrever o que resta disposto na cláusula 4ª 

do contrato (“Aditivo ao Contrato de Prestação de Serviços Educacionais”) 

anexo ao Id. nº 13438311: “Caso o CONTRATANTE desista formalmente 

de suas atividades educacionais na IES rescindindo o Contrato de 

Prestação de Serviços Educacionais durante a vigência do Curso em 

razão de: (a) cancelamento de matrícula; (b) não renovação da matrícula 

para o semestre letivo subsequente; (c) transferência para outra IES ou 

curso; ou (d) trancamento de matrícula, ocorrerá automaticamente o 

vencido antecipado das mensalidades que haviam sido postergadas para 

após a conclusão do curso, devendo o CONTRATANTE pagar o valor 

devido à CONTRATADA, no prazo máximo de 30 dias, contados da 

rescisão, sob pena de aplicação da multa, juros e correção monetária 

previstos na cláusula 2ª.” Concatenando o dispositivo supra ao caso em 

comento, bem como, em não subsistindo dúvidas acerca do 

inadimplemento do Reclamante, tenho plena convicção de que tanto a 

cobrança quanto o apontamento restritivo debatido nos presentes autos 

refletiram apenas o exercício do direito de credora da instituição de ensino 

Ré, não havendo de se falar em falha na prestação de serviços (artigo 14, 

§ 3º, II, do CDC) ou ainda, como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito 

(artigo 188, I, do Código Civil). Visando fortalecer toda a sucinta 

fundamentação exarada no presente decisum, segue colacionada uma 

jurisprudência do TJTO: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. 

DISPONIBILIZAÇÃO TARDIA DE DISCIPLINA. INSTITUIÇÃO DE ENSINO. 

COBRANÇA DE MENSALIDADES. AUTORA INADIMPLENTE. CADASTRO 

RESTRITIVO DE CRÉDITO. EXERCÍCIO REGULAR DO DIREITO. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. SENTENÇA MANTIDA. 1- Restando 

comprovada a legalidade da cobrança referente a mensalidades 

educacionais não adimplidas, age no exercício regular do direito a 

instituição de ensino que insere o nome da discente inadimplente em órgão 

de proteção ao crédito. (TJ-TO - AC: 00190156420198270000, Relator: 

CELIA REGINA REGIS).”. (Destaquei). Por fim, em que pese o Reclamante 

tenha alegado que não chegou a ser previamente notificado sobre o 

apontamento restritivo, entendo que não há como atribuir qualquer 

responsabilidade à Reclamada, pois, consoante previsão da súmula 359 

do STJ: “Cabe ao órgão mantenedor do Cadastro de Proteção ao Crédito a 

notificação do devedor antes de proceder à inscrição.”. - Do pedido 

contraposto: Por derradeiro, no que concerne ao pedido contraposto 

apresentado pela Reclamada, entendo que o mesmo, com a devida vênia, 

não reivindica acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 

31. Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que 

fundado nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. 

(Destaquei). A meu ver, não subsistem dúvidas de que o Reclamante 

restou devidamente matriculado junto à IES, bem como, que o mesmo 

detinha pleno conhecimento sobre as consequências de eventual pedido 

de desligamento da instituição (essencialmente no que se refere a 

necessidade de pagamento das mensalidades, sejam às que foram 

prorrogadas pelo aditivo ou àquelas que venceram no decorrer do 

semestre 2016/02) e, principalmente, que o mesmo se encontra em 

flagrante situação de inadimplência. Todavia, embora assista à IES o direito 

de obter o pagamento das mensalidades correspondentes aos meses de 

agosto a dezembro/2016, o fato é que a mesma não se dignou em 

fornecer a este juízo o espelho de qualquer “Extrato Financeiro”, o que, 

conseguintemente, compromete não só a verificação do correto valor das 

mensalidades inadimplidas, como também, se existe eventual desconto 

concedido em prol da aluna e ainda, impede este juízo de promover a 

devida liquidação do quantum devido. Desta feita, reitero que o pedido 

contraposto não reivindica acolhimento, cabendo a Reclamada satisfazer 

o seu crédito administrativamente ou ainda, por meio do ajuizamento da 

competente ação de cobrança. Dispositivo: Diante de todo o exposto, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido contraposto formulado na contestação. Por fim, 

REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 11918689 e ainda, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003116-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ANTONIO NARDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS ANTONIO ORLANDI OAB - RS71807 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDILSON JORGE SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo Nº: 1003116-39.2019.8.11.0037 Promovente: RUDIMAR 

ANTONIO NARDI Promovido: EDILSON JORGE SANTOS Vistos, etc. 

Compulsando os autos verifica-se que as partes celebraram acordo 

conforme TERMO DE AUDIENCIA DE CONCILIAÇÃO (dos autos 

1003121-61.2019.811.0037) no ID 28538225, sendo que o referido acordo 

também inclui este processo, o advogado da parte autora estava 

presente, bem como, o Reclamado e sua Patrona. Destaco que o patrono 

da parte autora possui poderes para transigir conforme ID 20627817. Pelo 

exposto, homologo a transação celebrada pelas partes e com fundamento 

no artigo 487, inciso III, "b", do CPC/15, decido pela extinção do processo, 

com resolução do mérito. Decisão sujeita à homologação da Douta Juíza 

de Direito, a qual a submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Homologada, intime-se as partes, através de seus patronos e arquive-se. 

E V E L Y N  R U B I A  R O S A  D A  S I L V A  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

___ 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. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004548-30.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEIA AMARAL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANIELA KENSY KUSIACK OAB - MT18479/B-B (ADVOGADO(A))

WELLINGTON MARLOS SALLA BERG OAB - MT0018393A 

(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: 

1004548-30.2018.8.11.0037. REQUERENTE: MARICLEIA AMARAL 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A PROJETO DE SENTENÇA Relatório. No caso a parte Reclamante 

propõe ação para anular o procedimento de Recuperação de consumo 

efetuado em sua unidade consumidora (6/2147850-8), que ensejou a 

cobrança de R$ 842,29 (oitocentos e quarenta e dois reais e vinte e nove 

centavos), que visa recuperar o consumo de 773 kWh, decorrentes dos 

meses de 03/2018 a 05/2019. Afirmou que não houve desvio, que não 

acompanhou e não foi informada da realização de inspeção. Alegou que 

desde fevereiro de 2018 mudou da residência onde fica localizada a 

unidade consumidora. Dessa forma, requereu a desconstituição do débito 

e a reparação em danos morais. A Reclamada defendeu a legitimidade da 
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cobrança e pugnou pela improcedência dos pedidos. Fundamento e 

decido. As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites 

traçados no art. 2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, 

do CPC c.c. Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar - 

Incompetência dos Juizados Especiais. Conforme reiteradas decisões da 

Turma Recursal, é sim competente o juizado especial para julgar causas 

que envolvam, inclusive, a necessidade de perícia, desde que utilizados 

“outros meios de provas”. Nesse sentido: “Ementa: PRELIMINAR DE 

INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS– NECESSIDADE DE PERÍCIA 

COMPLEXA – PRELIMINAR REJEITADA. Conforme disposto na Lei nº 

9.099/1995, que rege os Juizados Especiais, aquela não exclui de sua 

competência a prova técnica; determina, tão somente, que o valor e a 

matéria a ser tratada possam ser considerados de menor complexidade. 

Implica dizer que a complexidade dacausa não está relacionada à 

necessidade de perícia. . . .”(TJMT – TRU – RI nº 

0047585-72.2017.8.11.0001 – rel. juiz Marcelo Sebastião do Prado de 

Moraes – j. 7/08/2018). Dessa forma, rejeito a preliminar. Mérito. Inexiste 

vício a obstar o regular prosseguimento do feito, bem como, as provas dos 

autos são suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável 

dilação probatória e pronta a reclamação para julgamento antecipado. Das 

provas colhidas, fica evidente a ocorrência de erro por parte da Empresa 

Reclamada ao efetuar a inspeção na unidade consumidora da Reclamante. 

No caso, a parte Reclamante provou com a apresentação dos documentos 

no ID 13994274, 13994306 e Num. 16950937 - Pág. 2, que mudou em 

fevereiro/2018 do imóvel onde se encontra a unidade consumidora 

6/2147850-8, logo, atestou que a queda no consumo não decorreu de 

desvio de energia. Outrossim, após a vistoria e suposta regularização o 

consumo manteve-se no mesmo patamar, o que corrobora com a ausência 

de desvio. No caso, a concessionária cobra consumos supostamente não 

registrados dos meses de 03/2018 a 05/2018, que computaram consumos 

de 133 kWh, 50 kWh e 50 kWh. Todavia, após a vistoria, nos meses de 

06/2018 a 08/2018, os consumos mantiveram-se no mesmo patamar de 50 

kWh, 50 kWh e 50 kWh, o que comprova que não havia irregularidade na 

unidade consumidora, pois se houvesse o desvio/irregularidade, realizado 

o reparo, o consumo aumentaria. Em conclusão, não há elementos que 

atestem a legalidade da cobrança de 773 kWh. Portanto, neste caso, 

diante do consumo exacerbando que se pretende cobrar o Termo de 

Ocorrência de Inspeção e as fotografias não comprovam a legitimidade do 

procedimento de recuperação de consumo. Ademais, constata-se que a 

Requerida deixou de atender os parâmetros da Resolução 414/2010 da 

ANEEL, pois não provou o legítimo contraditório e ampla defesa a parte 

Reclamante na via extrajudicial, na medida que a autora não acompanhou 

a inspeção e não assinou o TOI. Na hipótese, caracterizado está o vício do 

serviço, diante da cobrança indevida. Em que pese a ocorrência da 

cobrança indevida, o fato reconhecido não ultrapassou o descumprimento 

contratual, ou dissabor comum nas relações da vida cotidiana, inexistindo 

falar-se em dano moral. Ainda, ausente a demonstração de dano 

extrapatrimonial à honra subjetiva da parte. Dispositivo. Ante o exposto, 

nos termos do artigo 487, I, do CPC, opino pela rejeição da preliminar e pela 

PARCIALMENTE PROCEDÊNCIA dos pedido para: 1. Tornar definitiva a 

tutela antecipada, com cancelamento do TOI, declarando inexigível a 

cobrança de R$ 842,29 (oitocentos e quarenta e dois reais); 2. Indeferir a 

reparação em danos morais. Opino pela improcedência do pedido 

contraposto. Sem custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95). Submeto o presente projeto de sentença à homologação do MM. 

Juiz Togado, nos termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado , ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005379-78.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARIO CASSIANO DA SILVA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005379-78.2018.8.11.0037 Reclamante: Mário Cassiano da 

Silva Júnior Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial ter cursado 

“Agronomia” por 05 anos, bem como, que concluiu o referido curso junto à 

instituição Ré na data de 23/06/2017 (emenda anexa ao Id. nº 14514306). 

O Autor alegou que, no decorrer do curso, em razão de dificuldades 

financeiras, acabou contraindo algumas pendências, razão pela qual, na 

data de 06/06/2018, diligenciou até a Reclamada para regularizar a 

questão. O Postulante relatou que, na oportunidade, aderiu a um 

“Instrumento Particular de Confissão e Novação de Dívida ” (o qual 

parcelou a dívida de R$ 2.841,52 em 12 vezes), bem como, que na data de 

13/06/2018, deu início aos pagamentos que se faziam necessários. No 

entanto, o Demandante destacou que, em meados de julho/2018, ao tentar 

financiar um veículo, teve o seu intento negado, pois, o seu nome se 

encontrava negativado a pedido da Reclamada, em decorrência do 

inadimplemento de uma dívida vencida em 10/05/2017. Por entender que a 

manutenção do apontamento é indevida (haja vista que suas dívidas foram 

quitadas por meio de um acordo) e ainda, que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou com a 

demanda indenizatória. Em sede de contestação, a Reclamada sustentou 

que o débito existente em nome do Reclamante tanto era devido 

(proveniente de solicitações de serviços e parcelas de acordo 

inadimplidas), que o mesmo buscou entabular um acordo, motivo pelo qual, 

não há de se falar em negativação indevida. A Reclamada destacou que 

não há nenhuma razão do Reclamante em exigir a imediata baixa da 

inserção creditícia, quando o mesmo demorou mais de um ano para 

efetuar o devido pagamento. Além disso, a Reclamada destacou que, com 

o pagamento do débito, realizou a baixa da restrição na data de 

19/07/2018, ou seja, no exíguo prazo de 24 dias úteis. Por fim, a 

Reclamada defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que 

inexistem danos morais a serem indenizados, motivo pelo qual, pugnou 

pela improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, 

VIII, do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento ao acervo probatório protocolizado nos 

autos, tenho que a Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões 

inaugurais (estando em patente desarmonia com os preceitos do artigo 

373, II, do CPC/2015). In casu, não subsistem dúvidas de que, à época da 

efetivação do apontamento restritivo, o Reclamante realmente possuía uma 

dívida com a instituição de ensino Ré, tanto é que o próprio consumidor 

reconhece tal fato em sua narrativa vestibular. No entanto, da exegese 

dos documentos que instruíram a petição inicial, restou devidamente 

comprovado que o Reclamante não só aderiu a um “Instrumento Particular 

de Confissão e Novação de Dívida” (Id. nº 14513692) perante a 

Reclamada, como também, iniciou os pagamentos que se faziam 

necessários (parcelas correspondentes aos meses junho e julho/2018). 

Ademais, extrai-se do “Extrato Financeiro” protocolizado junto à defesa na 

data de 29/10/2018 que, as prestações referentes aos meses agosto, 

setembro e outubro/2018 foram quitadas antes mesmo dos seus devidos 

vencimentos, o que, a meu ver, fortalece sobremaneira o entendimento 

acerca da situação de adimplência em que se encontra o Postulante. Pois 

bem, embora a anotação restritiva outrora efetivada em detrimento do 

Reclamante tenha se revelado devida (fruto do exercício regular do direito 

de credora da instituição de ensino), o fato é que, após o consumidor ter 

providenciado o pagamento da 1ª parcela do acordo na data de 

06/06/2018, a Reclamada detinha o prazo de 05 (cinco) dias úteis para 

promover o devido cancelamento da restrição. A fim de respaldar as 

sucintas considerações supracitadas, oportuno transcrever o que resta 

disposto na Súmula 548 do STJ: “Incumbe ao credor a exclusão do 

registro da dívida em nome do devedor no cadastro de inadimplentes no 

prazo de cinco dias úteis, a partir do integral e efetivo pagamento do 
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débito.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo supra ao caso em 

comento, bem como, considerando que na data de 18/07/2018 (vide 

comprovante de restrição protocolado com a exordial) o nome do 

Reclamante permanecia maculado por uma pendência que, reitero, não só 

foi objeto de acordo, como também, está sendo regularmente amortizada, 

entendo que a manutenção da inserção restritiva por parte da IES por 

período superior a 30 dias refletiu não só uma irrefutável falha na 

prestação dos seus serviços, como também, a prática de um reprovável 

ato ilícito em detrimento do Reclamante (artigo 186 do Código Civil), motivo 

pelo qual, tenho que a Reclamada deve ser responsabilizada pelo 

infortúnio vivenciado pelo consumidor. Em se tratando o vínculo existente 

entre as partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos do seu 

negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados. No que tange à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação regida pelo Código do Consumidor, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu art. 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a omissão da 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez que o Reclamante, 

mesmo tendo anuído com um “Termo de Confissão de Dívidas”, bem como, 

tendo iniciado pontualmente os pagamentos necessários, ainda assim teve 

o seu nome mantido indevidamente perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. No intuito de corroborar a exposição acima mencionada, segue 

destacado, por analogia, um julgado proveniente do TJRS: “APELAÇÃO 

CÍVEL. NEGÓCIOS JURÍDICOS BANCÁRIOS. AÇÃO ORDINÁRIA. I. A 

manutenção da inscrição do nome do autor no cadastro de inadimplentes 

após o prazo previsto na Súmula 548 do STJ caracteriza falha na 

prestação de serviços capaz de causar danos à esfera moral, 

impondo-se a condenação do réu ao pagamento de indenização. (...). 

DERAM PROVIMENTO AO RECURSO. UNÂNIME. (Apelação Cível Nº 

70078648615, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Ergio Roque Menine, Julgado em 13/09/2018).”. (Destaquei). No 

que concerne à prova do dano moral, tenho que a mesma não se revela 

necessária, pois, a manutenção indevida de qualquer consumidor junto 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito faz emergir o dano moral na 

modalidade in re ipsa (presumido), ou seja, aquele que dispensa a sua 

comprovação. Acerca do tema, tempestivo fazer menção a uma 

jurisprudência do TJSC: “CIVIL. INDEVIDA MANUTENÇÃO DE RESTRIÇÃO 

CREDITÍCIA APÓS O PAGAMENTO DA DÍVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. 

INDENIZAÇÃO FIXADA EM VALOR CONFORME AOS PARÂMETROS 

DESTA 7ª TURMA DE RECURSOS. RECURSO IMPROVIDO. Efetuado o 

pagamento da dívida vencida, o credor tem o prazo de cinco dias úteis 

para excluir a correspondente restrição creditícia (Súmula 548 do STJ), 

sob pena de configuração de dano moral in re ipsa. (TJ-SC - RI: 

03000437220168240125 Itapema 0300043-72.2016.8.24.0125, Relator: 

Cláudio Barbosa Fontes Filho, Data de Julgamento: 18/09/2017, Sétima 

Turma de Recursos - Itajaí).”. (Destaquei). Quanto ao valor da indenização 

em danos morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar as referidas considerações, segue colacionado, por 

analogia, um julgado do TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 

indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. 

Valor indenizatório arbitrado pelo julgador singular que merece 

manutenção. (...). APELAÇÃO DESPROVIDA. (Apelação Cível Nº 

70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações supracitadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida motivadora do apontamento, o fato de não existir nenhuma anotação 

adicional em face do Reclamante e ainda, a fim de evitar o seu 

locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 6.000,00 (seis mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexistência do 

débito motivador do apontamento restritivo, bem como, DETERMINAR à 

Reclamada para promover o cancelamento definitivo da inserção creditícia 

debatida nos presentes autos no prazo de 05 (cinco) dias úteis, contados 

a partir de sua intimação acerca do presente decisum. Ademais, 

CONDENO a Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos 

morais ao Reclamante no importe de R$ 6.000,00 (seis mil reais), o qual 

deverá ser corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 

1% (um por cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o 

dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Por 

fim, RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 14603162. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000839-21.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ELIANE FLORES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DARLEY DA SILVA CAMARGO OAB - MT6526-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Autos nº 1000839-21.2017.8.11.0037 Reclamante: ELIANE FLORES 

Reclamada: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos etc. Dispenso o relatório, 

em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/95. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Débitos e Indenização por Danos Morais. 

As sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no 

art. 2º e art. 38 da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162 do FONAJE. Decido. Do Julgamento Antecipado 

No caso, não havendo vício que possa obstar o regular prosseguimento 

do feito, preparado está o processo para julgamento antecipado, pois as 

provas dos autos são suficientes para a solução da lide sendo, portanto, 

dispensável dilação probatória. Mérito Narra a autora que foi estudante do 

curso de Educação Física durante todo o ano de 2015, sendo que para 

custear sua faculdade se utilizava do EDUCA+ e FIES que cada um arcava 

com 50% das mensalidades. Que no final do ano de 2015 engravidou e 

não renovou a matricula em 2016, todavia, foi surpreendida com a inclusão 

de seus dados nos órgão de proteção ao crédito no valor de R$ 

3.171,00(três mil cento e setenta e um reais). Que entrou em contato com 

a Requerida para a solução de maneira administrativa porém não obteve 

êxito. No ID 22729576, houve audiência de conciliação porém restou 

inexitosa. No ID 22898193, a Reclamada apresentou contestação e 

sustentou que a Requerente ingressou na IES, para cursar Educação 

Física no ano de 2015, com início das aulas no 1º semestre, onde a autora 

anuiu com o Contrato de Prestação de Serviços, em 31/01/2015, que a 

autora estava ciente das clausulas do contrato e que deveria solicitar 

formalmente a sua desistência o que não o fez. Que a autora não realizou 
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formalmente o cancelamento de sua matricula. Que a semestralidade era 

no valor de R$ 6.342,00 (seis mil trezentos e quarenta e dois reais), como 

foi descontado 50% pelo Educa Mais Brasil, restou 50% que não foi 

aditado pelo FIES, que corresponde a R$ 3.171,00 (três mil cento e setenta 

e um reais). Da análise dos autos, verifico que a requerente não requereu 

formalmente a solicitação de cancelamento do curso. Também verifico, 

que a parte requerida não trouxe nenhuma prova que demonstre a 

utilização dos serviços, pois sequer juntou a lista de frequência da autora 

no curso de educação física. Portanto, não se mostra razoável a 

consumidora ser compelida a pagar o valor integral das mensalidades 

impostas pela Reclamada, pois aquela não usufruiu dos serviços 

educacionais. Nesse sentido, a luz dos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, se mostra justa a declaração de inexistência de débito, 

pois conforme já demonstrado amplamente nos autos do processo, a 

consumidora não utilizou os serviços contratados. Em relação ao pedido 

de dano moral pretendido, a espécie revela que a conduta da Reclamada 

estava amparada no exercício regular do direito em cobrar aquilo que 

achava ser devido. Até porque, a existência de relação contratual entre 

as partes, facultava a Reclamada a preservação do seu crédito. Embora a 

parte autora alegue que a cobrança não deveria ocorrer, tal argumento 

não deve prosperar, tendo em vista que esta desistiu do curso por mera 

liberalidade e sem formalizar o seu trancamento. Até porque a Reclamada 

comprovou que a Autora efetivou o pagamento do semestre 2016/1 no 

programa EDUCA MAIS BRASIL (conforme ID 22898198) o que fez com 

que permanecesse matriculada na requerida e consequentemente houve a 

cobrança de 50% do FIES que não foi aditado. A Turma Recursal deste 

Estado segue este mesmo entendimento. RECURSO INOMINADO. 

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR. ALEGAÇÃO DE 

INSCRIÇÃO NOS ORGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO APÓS O 

CANCELAMENTO DO CONTRATO. MULTA CONTRATUAL. RESCISÃO 

CONTRATUAL. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO.SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO IMPROVIDO. 1. Se no momento do pedido de cancelamento a 

reclamante declara ciência que a desistência/cancelamento da matrícula, 

implicara em multa no valor de R$ 2.796,46 e ausente o pagamento da 

multa, bem como até a prolação da sentença a inexigibilidade do referido 

valor, a instituição de ensino não praticou ato ilícito no momento em que 

inseriu o nome da reclamante nos órgãos de proteção ao crédito. 2. 

Conforme mencionado na sentença recorrida que considero como 

fundamento para julgar este recurso: Em relação ao pedido de dano moral 

pretendido, a espécie revela que a conduta da Reclamada estava 

estribada no exercício regular do direito em cobrar aquilo que achava ser 

devido. Até porque, a existência de relação contratual entre as partes, 

facultava a Reclamada a preservação do seu crédito. Embora a parte 

autora alegue que a cobrança deveria ocorrer em desfavor do seu pai, o 

qual assinou o contrato de prestação de serviços, tal argumento não deve 

prosperar, tendo em vista que a mera assistência do seu representante 

legal, e não representação, não se mostra razoável para escusar-se ao 

cumprimento da obrigação. Aliás, o ato jurídico da contratação dos 

serviços educacionais foi feito com plena consciência da parte autora e, 

quando solicitou a cancelamento da matrícula, possuía maioridade e 

capacidade absoluta para responder pelos atos da vida civil..3. Se a 

sentença rescindiu o contrato de prestação de serviços educacionais 

formulados entre as partes e declarou a inexigibilidade dos valores objeto 

da lide, porém, julgou improcedente o pedido de indenização por dano 

moral, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios 

fundamentos. A súmula do julgamento serve de acórdão, nos termos do 

art. 46 da Lei nº 9.099/95. 4. Recurso improvido. Condeno a parte 

Recorrente a pagar honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por 

cento) sobre o valor atribuído à causa, suspensa a sua execução em face 

ao disposto no § 3º do art. 98 do Código de Processo Civil. (Recurso 

Inominado: 0041265-06.2017.811.0001, Juiz-Relator: Valmir Alaércio dos 

Santos, Data do Julgamento: 26.04.2018). Portanto, forçoso reconhecer a 

ausência dos requisitos necessários à configuração da responsabilidade 

civil. Assim, tenho que a hipótese é de parcial procedência dos pedidos da 

inicial, para fins de declarar a inexigibilidade dos débitos inseridos nos 

órgãos de proteção ao crédito. Posto isso, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA 

dos pedidos feitos pela requerente par o fim de: a) rescindir o contrato de 

prestação de serviços educacionais formalizada entre as partes; e b) 

declarar a inexigibilidade dos valores objeto da presente demanda. Sem 

custas e honorários (art. 55, parte inicial, da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado, ao arquivo, com as devidas baixas. Intimem-se. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95 EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza 

Leiga SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002162-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDIO ALVES BENTO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT0013743A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLOVIS MELLO (REQUERIDO)

SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - 

ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1002162-90.2019.8.11.0037. REQUERENTE: CLAUDIO ALVES BENTO 

REQUERIDOS: CLOVIS MELLO e SUPER AGRO SER. COM. DE PECAS E 

MAQUINAS AGRICOLAS EIRELI - ME SENTENÇA 1. SÍNTESE DOS FATOS 

Trata-se de ação monitória fundada em cheque. Narrou o autor que é 

credor dos requeridos da quantia atualizada de R$ 16.349,41 (Dezesseis 

mil trezentos e quarenta e nove reais e quarenta e um centavos). A 

quantia é proveniente do não pagamento da lâmina de cheque n.o 850066, 

no valor de R$ 12.000,00 (doze mil reais), da agência 2403-1, conta 

corrente n.o 20572-9, do Banco do Brasil S/A, que foi devolvido pelos 

motivos 11 e 12, ou seja, por ausência de fundos suficientes para 

pagamento, conforme cártula em anexo. As partes requeridas não 

apresentaram contestação e não compareceram à audiência de 

conciliação. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, II do CPC. Mérito 

Inicialmente, certifico que reclamadas não compareceram à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação, sendo assim reconheço a 

revelia e seus efeitos, logo, presumem-se verdadeiras as alegações 

autorais, nos moldes do art. 20 da Lei nº 9.099/95. Outrossim, a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito, já que anexou aos autos o 

cheque emitido pela primeira requerida e endossado pela segunda 

requerida. Com efeito, verifica-se que as requeridas não cumpriram com 

seus encargos, sendo assim assiste razão a parte autora, pois diante da 

literalidade do título a parte pode exigir o pagamento. Ressalta-se que 

mesmo tratando-se de ação monitória desnecessária a demonstração do 

negócio jurídica de origem. Nesse passo, enuncia a Súmula 531-STJ: Em 

ação monitória fundada em cheque prescrito ajuizado contra o emitente, é 

dispensável a menção ao negócio jurídico subjacente à emissão da 

cártula. Em remate, constatada a inadimplência, determino que as parte 

requeridas cumpram com seus encargos, nos limites da cártula emitida, 

nos moldes do art. 701 do CPC. Ressalta-se que no cálculo apresentado 

foi inserido juros compostos, o Enunciado da Súmula 121 do STF, 

assevera que é vedada a capitalização de juros, ainda que 

expressamente convencionado. A capitalização de juros corresponde à 

prática através da qual juros são calculados sobre os próprios juros 

devidos. Tal prática foi proibida pela Lei de Usura (Decreto no 22.626, de 7 

de abril de 1933). Dessa maneira, a cobrança dos juros compostos deve 

ser afastada. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO PELA PROCEDÊNCIA 

das pretensões deduzidas na inicial, extinguindo o processo com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. 

Condenar as partes requeridas, nos termos do art. 701 do CPC, a pagar a 

parte autora o montante de: R$ 12.000,00 (doze mil reais), com correção 

monetária, indexada pelo INPC, mais juros simples de mora de 1% (um por 

cento), ao mês, a partir de 10/12/2017. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 

40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da 

Matta Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006252-15.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELLA GOBBI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO DALLOCA DE PAULA OAB - MT0020075A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006252-15.2017.8.11.0037. REQUERENTE: RAFAELLA GOBBI 

REQUERIDO: CONCESSIONARIA ROTA DO OESTE S.A. Vistos e etc. 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 38, da Lei nº. 9.099/95. As 

sentenças dos Juizados Especiais Cíveis obedecerão aos limites 

delineados pelos arts. 2º e 38, da Lei 9.099/95, bem como art. 1.046, do 

Código de Processo Civil c/c Enunciados 161 e 162, do FONAJE. 

Compulsando os autos, verifica-se que este processo se encontra 

maduro para apreciação, por haver robusto conjunto probatório, o qual 

prescinde a produção de outras provas. Sendo assim, passo ao 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do Código de 

Processo Civil. Trata-se de ação de reparação de danos materiais e 

morais, em decorrência de acidente de trânsito, em rodovia, provocado 

por objeto na pista, movida por RAFAELLA GOBBI em desfavor de 

CONCESSIONÁRIA ROTA DO OESTE S/A. É o breve relato. Passo à 

análise do mérito. I. MÉRITO Alega a Reclamante que no dia 02/07/2017, às 

17h00, trafegava pela rodovia 163, KM 529 (trecho principal 507.1 ao 

642,3) com o veículo Ford KA, placa OBO-3990, ano 2012/2013, 

RENAVAM 00501999337, Chassi 9BFZK53A2B461400, na companhia de 

seu namorado, o Sr. Rafael Miguel Hengdes, o qual conduzia o veículo no 

momento, quando colidiram contra um objeto móvel, uma ressolagem (pneu 

de caminhão), o qual se encontrava inadequadamente na pista de rolagem 

da rodovia, administrada pela Reclamada. Em decorrência do 

acontecimento, o para-choque, o para-barro e o farol esquerdo do veículo 

dela foram danificados. Diante disso, a parte Reclamante se deslocou até 

o ponto de atendimento da Polícia Rodoviária Federal, onde relatou o 

ocorrido para a confecção do Boletim de Ocorrência sob o nº. 

0704190417038, acostado aos autos, em ID nº. 11215397. Posteriormente, 

a parte Reclamante pleiteou extrajudicialmente o ressarcimento dos danos 

por ela suportados, conforme cópia de e-mails, fotos dos danos no 

veículo, orçamentos de prestadoras de serviço e cópia de tickets emitidos 

pela Reclamada, todos anexos à exordial. A parte Reclamada, todavia, 

negou-se ao pagamento de indenização, sob o fundamento de não ser a 

responsável por danos causados por objetos deixados na pista por 

terceiros. Em sede de contestação, a parte Reclamada sustentou a 

inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor e da inversão do 

ônus da prova, a não demonstração do nexo causal, a culpa exclusiva do 

condutor do veículo, a não comprovação do dano material e a não 

configuração do dano moral. Imperioso salientar que 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, conforme 

precedentes do Superior Tribunal de Justiça, como no julgamento do REsp 

1268743/RJ, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 04/02/2014, DJe 07/04/2014. Ademais, não poderia ser de 

outra forma, pois o art. 22, do CDC, prevê expressamente a incidência da 

norma consumerista, nas relações com as concessionárias, como se 

observa no dispositivo colacionado a seguir: Art. 22. 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. Parágrafo único. Nos casos de descumprimento, total ou 

parcial, das obrigações referidas neste artigo, serão as pessoas jurídicas 

compelidas a cumpri-las e a reparar os danos causados, na forma 

prevista neste código. Nos termos do art. 373, II, do CPC, é ônus do réu 

provar a existência de fato impeditivo, extintivo ou modificativo do direito 

do autor, assim, não o fazendo, resta acolhida a pretensão autoral. Nesse 

contexto, o art. 6º, VIII, do CPC determina ser direito dos consumidores 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. Desse modo, constata-se que a 

situação retratada nos autos demonstra a verossimilhança das alegações, 

razão pela qual aplico a inversão do ônus da prova. Ressalta-se que a 

produção da prova estava ao alcance da concessionária, pois afirma não 

ter encontrado qualquer objeto na pista, no dia e local do acidente. 

Entretanto, não trouxe aos autos prova capaz de afastar sua 

responsabilidade, não se desincumbindo do ônus que lhe é imposto pelo 

art. 373, II, do CPC. Outrossim, a Reclamada defendeu a ausência de nexo 

causal, em razão de culpa exclusiva do condutor, e sustentou a tese de 

que as empresas concessionárias de serviço público respondem 

civilmente apenas na modalidade subjetiva. Entretanto, não assiste razão à 

parte Reclamada, isso porque a existência de responsabilidade objetiva, 

ao caso em comento, já se encontra consolidada, inclusive, no âmbito do 

Superior Tribunal de Justiça, veja-se: AGRAVO REGIMENTAL. AGRAVO 

DE INSTRUMENTO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. RELAÇÃO 

COM O USUÁRIO. DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. 

RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CONFIGURAÇÃO DO NEXO CAUSAL. 

REEXAME DE PROVA. SÚMULA 7/STJ. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA 

POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 1. As concessionárias de serviços 

rodoviários, nas suas relações com os usuários, respondem 

objetivamente por qualquer defeito na prestação do serviço e pela 

manutenção da rodovia em todos os aspectos, o que inclui objetos 

deixados na pista. Precedente. [...] 4. Agravo regimental desprovido. 

(AgRg no Ag 933.520/RS, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, 

QUARTA TURMA, julgado em 29/09/2009, DJe 19/10/2009). (grifou-se). 

Ademais, conforme julgado abaixo, verifica-se que o posicionamento se 

encontra pacificado, também, no Tribunal de Justiça do Mato Grosso: 

EMENTA: APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS E MATERIAIS. ACIDENTE EM RODOVIA SOB REGIME DE 

CONCESSÃO. CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO PÚBLICO. OBJETO NA 

PISTA. INCIDÊNCIA DE CÓDIGO DE DEFESA DE CONSUMIDOR. INVERSÃO 

DO ÔNUS DA PROVA. POSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, 

EXTINTIVO OU MODIFICATIVO DO DIREITO DO AUTOR. OFENSA AO ART. 

373, II DO CPC. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA CONCESSIONÁRIA. 

NEXO CAUSAL EXISTENTE. NÃO DEMONSTRADA A CULPA EXCLUSIVA 

DO CONDUTOR. DANOS MATERIAS COMPROVADOS. [...]. ACIDENTE EM 

RODOVIA NO PERÍODO NOTURNO. RECURSO DE APELAÇÃO DA 

CONCESSIONÁRIA ROTA OESTA S.A. DESPROVIDO. [...]. 1. 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. "A responsabilidade civil das pessoas 

jurídicas de direito privado prestadoras de serviço público é objetiva 

relativamente a terceiros usuários e não-usuários do serviço, segundo 

decorre do art. 37, § 6º, da Constituição Federal" [...]. 4. “A jurisprudência 

desta Corte é no sentido de que a responsabilidade civil das 

concessionárias de serviço público é objetiva. [...] 5. “O fato exclusivo da 

vítima será relevante para fins de interrupção do nexo causal quando o 

comportamento dela representar o fato decisivo do evento, for a causa 

única do sinistro [...]. 6. ¨As concessionárias de serviços rodoviários, nas 

suas relações com os usuários, respondem objetivamente por qualquer 

defeito na prestação do serviço e pela manutenção da rodovia em todos 

os aspectos, o que inclui objetos deixados na pista. Precedente. [...]. 

(TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

10014786420168110040 MT, Relator: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, 

Data de Julgamento: 29/01/2019, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Data de Publicação: 04/02/2019). (grifou-se). Diante disso, 

vislumbra-se que as concessionárias se sub-rogam nos deveres e 

obrigações do Estado na exploração das rodovias, devendo oferecer ao 

cidadão e ao consumidor o direito de trafegar seguramente, com 

pavimento em boas condições e sinalização adequada. Devem, também, 

oferecer, no caso de acidentes, atendimento médico gratuito e ágil, e se 

incumbir pelos danos causados, em decorrência de sua responsabilidade 

objetiva. Portanto, entendo ser obrigação da Reclamada ressarcir a parte 

Reclamante, a qual acostou aos autos robusto conjunto probatório capaz 

de demonstrar ter sido vítima de danos materiais, em decorrência de 

acidente de trânsito provocado por objeto presente na pista. Noutro giro, 

no tocante ao pedido de indenização por danos morais, inobstante o 
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irrefutável ato ilícito incorrido pela Reclamada, entendo que a pretensão de 

ser indenizada não reivindica a proteção jurisdicional, haja vista se tratar 

de mero dissabor ínsito à própria vida em sociedade. Para esse tipo de 

indenização, faz-se necessário sejam comprovadas circunstâncias que 

demonstrem o efetivo prejuízo extrapatrimonial, o que não restou 

evidenciado nos autos. Por último, consigno que a situação vivenciada 

pela parte Reclamada não chegou a lhe proporcionar qualquer lesão 

corporal, o que, definitivamente, apenas fortalece o entendimento deste 

juízo acerca da ausência de violação de qualquer atributo relacionado à 

personalidade do consumidor. Sendo assim, quanto ao ressarcimento dos 

danos materiais, entendo como devida a restituição da quantia constante 

no orçamento de menor valor, apresentado pela parte Reclamante, no 

ID11215539, no valor de R$ 1.220,00 (um mil duzentos e vinte reais). III. 

DISPOSTIVO Diante do exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida, para condenar a Reclamada ao 

pagamento, a título de danos materiais, do valor de R$ 1.220,00 (um mil 

duzentos e vinte reais), sobre o qual deverá incidir correção monetária 

com base no INPC, a partir do evento danoso, ou seja, da data do acidente 

na via pedagiada, em 02/07/2017, conforme súmula 43 do STJ e juros de 

mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a citação válida, não havendo 

que se falar em qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas 

e honorários, nos termos dos arts. 54 e 55, da Lei nº 9.099/95. Encaminho 

o presente projeto de sentença ao MM. Juiz de Direito, para análise e 

homologação, nos termos do art. 40, da Lei nº. 9.099/95. Publicado e 

registrado no PJE. Primavera do Leste, 22 de abril de 2020. Jaqueline de 

Sousa Antunes Grippa Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga. 

Intime-se as partes da sentença. Em havendo CUMPRIMENTO 

VOLUNTÁRIO da CONDENAÇÃO e a concordância da parte CREDORA 

com o VALOR PAGO/DEPOSITADO, tem-se a quitação do valor devido, 

não havendo outras obrigações a serem cumpridas, EXPEÇA-SE, se 

necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL, na forma requerida. Caso a 

solicitação de transferência de valores seja para a conta do advogado da 

parte credora, fica já autorizado, desde qu-e tenha sido juntado aos autos 

o instrumento procuratório com poderes para o causídico receber e dar 

quitação. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. EVINER VALÉRIO JUIZ DE DIREITO

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004578-02.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDIS FERNANDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004578-02.2017.8.11.0037. REQUERENTE: EDIS FERNANDES DA SILVA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. Em 

atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. RELATOR: DES. 

MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado Especial para julgar a 

presente demanda, independentemente da complexidade dos autos, em 

decorrência do valor dado a causa. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I, do NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, 

com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, a partir de 25/09/2012, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), o que perfaz o montante de R$ 

50.338,34 (cinquenta mil e trezentos e trinta e oito reais e trinta e quatro 

centavos). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

aduzindo, preliminarmente, ausência de data de ingresso, bem como 

impugnou a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES Quanto à ausência 

de data de ingresso, referida preliminar não merece prosperar, visto que a 

parte requerente trouxe aos autos documento hábil para demonstrar o seu 

vínculo com o requerido, em ID nº. 16876416. II. MÉRITO Passo à análise 

do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com o intuito de receber os 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, a partir de 2012, aplicando-se o índice de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), conforme cálculos 

apresentados, em ID’s nº. 10045866, 10045870, 10045894, 10045900 e 

10045906. Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da 

incorporação, na folha de pagamento relativa à parte requerente, do 

percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada 

conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos 

motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em princípio, 

que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente 

do processo de liquidação, na remuneração do servidor público, resultante 

da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um 

aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de 

indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que o referido percentual, acarretado pela equivocada 

conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo 

Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, de 

acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do Superior 

Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de trato 

sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as 

parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, 

consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS 

PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO 

DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO 

FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a 

prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 

enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Não é 

possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar 

entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de 

prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua 

defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela 

desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que 

é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento do STJ é firme no 

sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão 

de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de 

direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênio anterior ao 

ajuizamento da ação, por configurarrelação de trato sucessivo, conforme 

disposto na Súmula 85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do 

CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 

para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, 
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sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 

recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTARECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO 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 o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA Juíza Leiga 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, 23 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007900-93.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMAR RUDNEIA DIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESWALTER ZANETTI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1007900-93.2018.8.11.0037. REQUERENTE: LUCIMAR RUDNEIA DIAS 

REQUERIDO: ESWALTER ZANETTI SENTENÇA Trata-se de reclamação 

cível. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. Verifica-se que a parte autora foi devidamente 

intimada, em audiência de conciliação, para manifestar-se após o retorno 

da citação inválida (ID Num. Num. 24761851 - Pág. 1), porém, manteve-se 

inerte desde 10/09/2019. Assim, denota-se a ausência de interesse da 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 231 de 411



parte autora em dar continuidade à presente demanda, já que está a mais 

de trinta dias sem apresentar manifestação nos autos. Ante o exposto, 

opino pela extinção do processo sem resolução do mérito nos moldes do 

art. 485, III, do CPC. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto 

Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001907-35.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. TRANSPORTES LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (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):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1001907-35.2019.8.11.0037. REQUERENTE: G. A. TRANSPORTES LTDA 

REQUERIDO: OI S.A PROJETO DE SENTENÇA Síntese dos fatos. Trata-se 

de ação declaratória de inexistência de débito com indenização por danos 

morais e materiais, decorrente de falha na prestação do serviço de 

telefonia móvel. Noticiou a parte Requerente que é cliente da Requerida, 

que contratou um plano de telefonia, em 05/12/2018, OI FIXO + 

AVANÇADO, com um custo mensal de R$ 265,70 (duzentos e sessenta e 

cinco reais e setenta centavos, especificação do plano: dois OI FIXO no 

valor de R$ 57,90 (cinquenta e sete reais e noventa centavos), a Internet 

por R$ 89,90 (oitenta e nove e noventa), mais OI MÓVEL R$ 60,00 

(sessenta reis). Relatou que somente contratou o OI MÓVEL, pois, caso 

contrário, não teria como contratar a promoção ofertada, vez que o 

contrato atual possui o valor de R$ 350,00. Afirmou que o plano não foi 

habilitado por completo, somente o OI MÓVEL no valor de R$ 60,00, assim 

continuo sendo cobrada no valor de R$ 350,00, mais a linha móvel no valor 

de R$ 60,0, mesmo com diversas reclamações o impasse não foi 

resolvido. Nos pedidos, a Requerente requer a suspensão das cobranças, 

a habilitação do plano e a declaração de cobrança indevida. A Requerida 

defendeu a legitimidade das cobranças, negou a oferta e sustentou que o 

contrato OI MÓVEL é independente dos planos das linhas fixas, por fim 

pugnou pela improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. Fundamentos 

Registra-se que a prova documental é suficiente para formar 

convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado da lide, 

nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminares - Perícia Por verificar a 

ausência de complexidade da causa dispenso a perícia, já que as provas 

carreados aos autos são suficientes para a resolução da demanda. - 

Suspensão nacional - tese repetitiva. O caso em comento não se 

confunde com as teses controvertidas suspensas decorrentes do 

RECURSO ESPECIAL No 1.525.174 (Tema 954), dessa forma rejeito o 

pedido de suspensão. Mérito Insta assentar que o presente caso é 

regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a 

autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a empresa ré 

figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos legais dos 

artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. A controvérsia consiste em averiguar 

se houve a oferta do plano promocional e se houve cobranças indevidas. 

No presente caso, em face da verossimilhança das alegações da parte 

Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus da prova, 

cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de falha na 

prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor. Constata-se que embora a requerida negue a oferta e a não 

contratação do plano promocional apresentou uma gravação telefônica 

incompleta, pois pelo teor da fala da colaborara é perceptível que houve 

outra ligação anterior ao consumidor, mas que não foi juntada aos autos. 

Além do mais, a requerida deixou de contestar os protocolos informados 

pela parte autora. Dessa forma, a requerida não se afastou 

satisfatoriamente do seu ônus probatório tanto nos termos do art. 373, II 

quanto conforme o art. 6º, VIII do CDC, vez que possuía o dever de 

comprovar a ausência de oferta do plano promocional ao consumidor. 

Sendo assim, os fatos narrados na inicial deve prevalecer. Conclui-se, 

portanto, vício na prestação do serviço, posto que a parte autora suportou 

cobranças indevidas referente ao OI MÓVEL e o plano promocional não foi 

habilitado. O art. 30 do CDC assevera que "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.”. Veiculada a oferta a 

requerida fica obrigada a cumprir e a prestar o serviço conforme o 

prometido. A pretensão inicial encontra respaldo na legislação, posto que 

o art. 35, I, do CDC anuncia que se o fornecedor de produtos ou serviços 

recusar cumprimento à oferta, apresentação ou publicidade, o consumidor 

poderá, alternativamente e à sua livre escolha exigir o cumprimento 

forçado da obrigação, nos termos da oferta, apresentação ou publicidade. 

Portanto, diante da oferta veiculada a requerida passa a ter o dever de 

cumprir, por essa razão faz jus o autor ao plano promocional ofertado. 

Pontua-se, ainda, que a cláusula de fidelização de vinte e quadros meses 

é nula, na medida que a ANATEL reputa ilegítima a fidelização por prazo 

superior a doze meses. (Arts. 57 a 59 da Resolução nº 632/2014 da 

Anatel.). Quanto ao pedido de cancelamento de linha móvel reputo 

conveniente, vez que ficou configurado a venda casada, porque caso o 

consumidor não contratasse não teria acesso ao plano promocional, 

assim, a linha deve ser cancelada sem a inclusão de multa. Por outro lado, 

o fato não configurou efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte 

autora. Sabe-se que a pessoa jurídica também pode sofrer dano moral, no 

entanto, os requisitos são mais rigorosos, pois o ato ilícito deve macular a 

honra ou a boa fama da pessoa jurídica, não basta qualquer contrariedade 

para dar ensejo a reparação imaterial. Nesse contexto, é salutar 

colacionar os ensinamentos do Ilustríssimo Professor Flávio Tartuce, que, 

assim, apresenta: “o dano moral da pessoa jurídica atinge sua honra 

objetiva, que é a repercussão social da honra, sendo certo que uma 

empresa tem uma repercussão perante a coletividade.”. Em relação ao 

dano moral fundamentado na tese do desvio produtivo não foi 

demonstrado significativo comprometimento do tempo útil da autora na 

tentativa da solução do impasse, assim, deixo de acolher o pedido. 

Dispositivo Em face do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC, PARA: 1. Condenar a requerida a habilitar o plano de OI 

FIXO + AVANÇADO, com um custo mensal de R$ 265,70 (duzentos e 

sessenta e cinco reais e setenta centavos), especificamente duas linhas 

(66) 3497-1122, 3497-1161 OI FIXO no valor de R$ 57,90 (cinquenta e 

sete reais e noventa centavos), cada linha, a Internet por R$ 89,90 (oitenta 

e nove e noventa), 2. Declarar indevida as cobranças do plano OI MÓVEL. 

3. Determinar o cancelamento da linha móvel no valor de R$ 60,00 

(sessenta reais). Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição 

(art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado , ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004662-03.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LOUISE VALE SANT ANA RIVERA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004662-03.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LOUISE VALE SANT ANA 
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RIVERA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. 

Em atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. RELATOR: DES. 

MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado Especial para julgar a 

presente demanda, independentemente da complexidade dos autos, em 

decorrência do valor dado a causa. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I, do NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, 

com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, a partir de 27/09/2012, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), o que perfaz o montante de R$ 

45.558,80 (quarenta e cinco mil e quinhentos e cinquenta e oito reais e 

oitenta centavos). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação aduzindo, preliminarmente, ausência de data de ingresso, 

bem como impugnou a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES 

Quanto à ausência de data de ingresso, referida preliminar não merece 

prosperar, visto que a parte requerente trouxe aos autos documento hábil 

para demonstrar o seu vínculo com o requerido, em ID nº. 16877982. II. 

MÉRITO Passo à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com 

o intuito de receber os valores pertinentes à diferença da conversão de 

seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, a partir de 2012, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), 

conforme cálculos anexos à exordial. Cinge-se a questão controvertida à 

legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte 

requerente, do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores 

retroativos motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em 

princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o 

Supremo Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice 

obtido em cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com 

efeito, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de 

trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão 

somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a 

propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO 

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO 

COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do 

art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso 

especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela 

desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter 

havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a 

conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênio anterior ao ajuizamento da ação, por 

configurarrelação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 

recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTARECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 
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OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO 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 o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA Juíza Leiga 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, 23 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000825-03.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KLEBSON LEAL ESCAPOLON DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA KLIMIUK OAB - MT18089/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1000825-03.2018.8.11.0037 Reclamante: Klebson Leal 

Escapolon da Silva Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório, com amparo no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas 

outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de 

auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por julgar 

antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. 

Da preliminar: - Da falta de interesse de agir: Com a devida vênia às 

sucintas considerações apresentadas pela instituição Ré, tenho que as 

mesmas não comportam acolhimento. A meu ver, haverá o interesse 

processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e necessária para a 

análise do direito do interessado, independentemente de qual venha a ser 

o pronunciamento jurisdicional (procedência ou improcedência). Logo, o 

fato ter sustentado que a faculdade está lhe cobrando valores de forma 

indevida (mesmo sendo beneficiado por uma bolsa de estudos e pelo 

FIES), bem como, que tais pendências estão comprometendo a efetivação 

de sua rematrícula (semestralidade 2018/01) e, por corolário, 

impossibilitando o usufruto dos serviços educacionais, faz emergir não só 

o interesse, como também, a legitimidade do Reclamante para reivindicar a 

tutela deste juízo (artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a 

preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial 

que, no ano de 2014, iniciou os seus estudos junto à Reclamada (curso de 

Agronomia), bem como, que obteve junto à instituição uma bolsa de 30% 

(tratando-se de um benefício concedido a alunos que residiam em outra 

cidade) e ainda, obteve um financiamento de 70% junto ao FIES, 

totalizando uma bolsa de 100% e, portanto, não havendo motivos para 

existirem dívidas com a faculdade. No entanto, após verificar um extrato 

financeiro emitido em janeiro/2018, o Postulante constatou que lhe estava 

sendo cobrada uma dívida (R$ 2.883,09) referente à semestralidade 

2017/02 e ainda, no mês subsequente passou a ser cobrado um valor 

superior que incluía a rematrícula de 2018. O Demandante destacou que a 

sua matrícula está sendo condicionada à regularização do mencionado 

débito, contudo, sustenta que a referida cobrança é abusiva e, apesar de 

ter buscado a instituição Ré para resolver a questão administrativamente, 

não obteve sucesso. Por entender que os fatos acima mencionados estão 

lhe proporcionando prejuízos de ordem moral, o Reclamante ingressou 

com a demanda indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao 

mérito, a Reclamada reconheceu que o Autor possui uma bolsa de 30% 

(do valor da mensalidade) concedida pela instituição, bem como, que 

cobra mensalmente do aluno o valor correspondente a 70% da 

mensalidade. Todavia, a Ré destacou que o FIES cobre somente 70% do 

valor da mensalidade (já considerando a incidência/dedução da bolsa), 

restando uma diferença a ser paga pelo Autor. A Reclamada sustentou 

que o Reclamante não informou ao FIES o desconto que é dado pela 

instituição e pleiteou o financiamento de 70% sobre um valor que o mesmo 

efetivamente não paga. A Ré ressaltou que, como a partir de 2018 os 

valores passaram a ser aditados corretamente (tanto é que os valores 

informados no aditamento consideraram a bolsa de 30% concedida pela 

instituição de ensino), foi gerado um saldo a ser pago pelo estudante, não 

havendo nenhuma irregularidade na cobrança. A Reclamada defendeu 

não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que inexistem danos 

morais a serem indenizados, razão pela qual, pugnou pela improcedência 

da lide. Em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em favor do 

Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após promover a 

análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento 

a todo o acervo documental protocolizado nos autos, tenho que o direito 
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milita em favor das pretensões inaugurais. Inicialmente, convém registrar 

que resta incontroverso nos autos o fato das mensalidades do 

Reclamante serem financiadas pelo FIES em 70% (o que pode ser 

facilmente visualizado no documento anexo ao Id. nº 11801489), bem 

como, que o acadêmico é beneficiado por uma bolsa de estudos de 30% 

(tanto é que a própria instituição de ensino reconheceu tal fato em sua 

defesa). A meu ver, diante dos “benefícios” supracitados (FIES e bolsa de 

estudos), não subsistem dúvidas de que, desde o início do seu curso 

(Agronomia) no longínquo ano de 2014, o Reclamante não promove 

nenhum pagamento à Reclamada, pois, suas mensalidades são 

financiadas em 100%. Ademais, para corroborar a fundamentação supra, 

basta uma simples análise do “Extrato Financeiro” anexo à inicial (Id. nº 

11801455), pois, a referida prova demonstra nitidamente que as 

semestralidades cobradas de 2014/01 a 2017/02 foram amortizadas por 

meio de uma bolsa de 100%, o que, definitivamente, confere 

verossimilhança à tese vestibular, no tocante à inexigibilidade de 

quaisquer dívidas em detrimento do aluno. Da exegese dos fatos 

apresentados pelas partes, extrai-se que todo o infortúnio vivenciado pelo 

Reclamante (cobrança indevida e condicionamento da rematrícula em 2018 

ao prévio pagamento das pendências) está atrelado ao aditamento da 

semestralidade 2017/02, pois, segundo a Reclamada, o acadêmico teria 

informado ao FIES um valor incorreto. Com a devida vênia aos argumentos 

da Reclamada, convém alvitrá-la que, segundo disposição contida no 

artigo 1º da Portaria Normativa nº 23/2011 do MEC, todas as informações 

registradas nos termos de aditamento são incumbência de uma Comissão 

Permanente de Supervisão e Acompanhamento (CPSA), cabendo ao 

estudante apenas a sua posterior confirmação eletrônica. Segue abaixo 

transcrito o referido dispositivo: “Art. 1º O aditamento de renovação 

semestral dos contratos de financiamento formalizados a partir da data de 

publicação da Lei nº 12.202, de 14 de janeiro de 2010, simplificados e não 

simplificados, deverão ser realizados por meio do Sistema Informatizado 

do Fies - Sisfies, mediante solicitação da Comissão Permanente de 

Supervisão e Acompanhamento - CPSA e confirmação eletrônica pelo 

estudante financiado.”. (Destaquei). Conforme pode ser visualizado nos 

comprovantes de aditamento anexos à inicial e também na contestação, a 

Reclamada possui a sua própria CPSA (composta por membros da própria 

instituição de ensino), o que, por corolário, demonstra que o 

preenchimento das informações relacionadas ao aditamento do FIES 

(inclusive valores correspondentes à semestralidade, mensalidade e 

àqueles a serem financiados) não teve qualquer participação do 

consumidor. Inobstante o Autor detivesse a possibilidade de recusar o 

aditamento por eventuais divergências de informações, ainda assim tal 

fato não poderia ser utilizado como pretexto para eximir a Reclamada de 

suas responsabilidades, especialmente porque a mesma possui uma 

“Comissão” supostamente preparada para cuidar das solicitações de 

aditamentos periódicos do FIES, o que, obviamente, incluiu o 

preenchimento correto dos valores a serem devidamente financiados. 

Consoante pode ser visualizado no aditamento correspondente à 

semestralidade 2017/02 (documento anexo à inicial), apesar de as 

despesas semestrais serem representadas pela importância de R$ 

13.044,12 (não havendo de ser considerado qualquer desconto, pois, se 

assim o fosse, subsistiriam dívidas relacionadas aos semestres 

anteriores), a CPSA da Reclamada informou/registrou incorretamente no 

DRM (Documento de Regularidade de Matrícula) o valor de R$ 9.130,88 (ou 

seja, já considerando a dedução da bolsa de 30% anteriormente 

concedida ao aluno), o que ensejou não só o financiamento de uma 

semestralidade inferior por parte do FIES, como também, deu origem ao 

abusivo débito reivindicado pela instituição de ensino. A meu ver, a 

Reclamada deveria ter informado no DRM apenas o valor “bruto” da 

semestralidade, ou seja, sem computar qualquer desconto, justamente 

para possibilitar que o Reclamante continuasse a usufruir do FIES (70%) e 

da bolsa de estudos (30%) sem que fosse gerado qualquer custo 

adicional, assim como ocorreu nos semestres anteriores. A fim de 

visualizar a falha na prestação dos serviços da Reclamada, basta analisar 

o comprovante de aditamento referente à semestralidade 2017/01 

(documento anexo à exordial), pois, a instituição informou corretamente o 

valor de R$ 13.044,12 no DRM (fazendo com que o FIES financiasse 70% 

do referido valor, ou seja, R$ 9.130,23) e a diferença, por sua vez, foi 

totalmente amortizada pela bolsa de estudos (30%), tanto é que nenhuma 

cobrança residual foi gerada. Em se tratando o vínculo existente entre as 

partes de uma relação de consumo (na qual as condutas dos 

fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo princípio do 

interesse econômico), tenho que a Reclamada assume todos os riscos de 

seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Demandante fossem prejudicados. In casu, o lançamento de 

valores incorretos por parte da Reclamada não só gerou uma dívida 

totalmente abusiva, como também, vem se revelando um irrefutável 

empecilho para que o Reclamante continue a usufruir regularmente dos 

serviços educacionais, pois, a sua rematrícula está sendo indevidamente 

condicionada ao prévio pagamento de valores. Entendo que, tendo o 

Reclamante comprovado nos autos que parte de sua mensalidade (70%) é 

financiada pelo FIES, bem como, a diferença (30%) é amortizada por meio 

de uma bolsa de estudos (tanto é que, reitero, segundo o extrato 

financeiro anexo à exordial, há expressa informação de que o aluno é 

beneficiado por uma bolsa de 100%), não há como exigir do consumidor o 

pagamento de qualquer valor adicional (que o diga a título de 

“rematrícula”), principalmente porque a responsabilidade pelo incorreto 

preenchimento do DRM cinge-se à uma “Comissão” da própria Reclamada. 

Portanto, considerando a incontroversa falha na prestação dos serviços, 

bem como, a ilicitude incorrida pela Reclamada (artigo 186 do Código Civil), 

entendo que a mesma deve ser responsabilizada pelos infortúnios 

vivenciados pelo Reclamante. No que se refere à reparação do dano, por 

se tratar, conforme alhures mencionado, de uma relação consumerista, 

incide a responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O Código de Defesa do Consumidor 

preconiza em seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não tenho dúvidas de que a situação 

narrada nos autos provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral (superando a esfera de um 

dissabor ínsito ao convívio social), pois, além de estarem sendo cobrados 

do Reclamante valores indevidos (os quais foram ocasionados unicamente 

pelo preenchimento incorreto de valores por parte da IES), o mesmo teve 

ceifada a possibilidade de promover a sua rematrícula na semestralidade 

2018/01 (a qual foi condicionada ao prévio pagamento da dívida) e ainda, 

apesar de ter tentado resolver a questão administrativamente, não obteve 

sucesso, tanto é que teve de ingressar com a presente demanda judicial 

para postular liminarmente pela concretização de sua matrícula. Visando 

fortalecer as considerações acima, segue abaixo, por analogia, uma 

jurisprudência do TJMS: “APELAÇÃO CÍVEL DA INSTITUIÇÃO DE ENSINO 

RÉ – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS – COBRANÇA ILEGÍTIMA – INCLUSÃO 

INDEVIDA EM CADASTRO DE INADIMPLENTES – INDENIZAÇÃO DEVIDA – 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – RECURSOS CONHECIDOS E 

IMPROVIDOS. I - Considerando que a cobrança é indevida, uma vez que 

erro no preenchimento do FIES não pode ser imputado ao aluno, o débito 

anotado pela ré se apresenta indevido e, portanto, deve ser declarado 

inexistente. (...). (TJ-MS - APL: 08074537320188120001 MS 

0807453-73.2018.8.12.0001, Relator: Des. Marco André Nogueira Hanson, 

Data de Julgamento: 15/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

16/05/2019).”. (Destaquei). No que tange à prova do dano moral, tenho 

que a mesma não se revela necessária, pois, o prejuízo imaterial auferido 

pelo Reclamante está intimamente concatenado à reprovável e 

incontroversa falha na prestação dos serviços da Reclamada. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar a fundamentação supra, segue abaixo um 

julgado proferido pelo TJRS: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO 

ESPECIFICADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. ENERGIA ELÉTRICA. 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO CONTRATUAL ENTRE AS PARTES. 

DESCONSTITUIÇÃO DOS VALORES COBRADOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA 

NO ROL DE INADIMPLENTES. DANO MORAL IN RE IPSA CARACTERIZADO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO. MINORAÇÃO. DESCABIMENTO. HONORÁRIOS 

RECURSAIS. DESCABIMENTO. OBSERVÊNCIA AOS LIMITES DOS §§ 2O E 

3O DO ARTIGO 85 DO CPC/15. (...) 3. Para a avaliação do dano moral 

sofrido, o órgão julgador deve atentar para a dupla finalidade da 
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indenização, a saber, compensatória e pedagógica. Deve, outrossim, 

orientar-se pelos postulados da razoabilidade e da proporcionalidade. (...). 

(Apelação Cível Nº 70076504307, Segunda Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Ricardo Torres Hermann, Julgado em 26/06/2018).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, a fim de 

evitar o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e 

adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 

(cinco mil reais). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar 

arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para: - DECLARAR a 

nulidade das cobranças perpetradas pela Reclamada, pois, considerando 

que as mensalidades do curso de Agronomia são amortizadas por meio de 

recursos do FIES (70%) e de uma bolsa de estudos (30%), inexistem 

quaisquer valores a serem exigidos do Reclamante; - CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 11855204 e ainda, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor da parte 

Reclamante (artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004792-90.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MULLER FERREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOEL CARDOSO DE SOUZA OAB - MT0019303A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1004792-90.2017.8.11.0037. REQUERENTE: MULLER FERREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. 

Em atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. RELATOR: DES. 

MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado Especial para julgar a 

presente demanda, independentemente da complexidade dos autos, em 

decorrência do valor dado a causa. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I, do NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, 

com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, a partir de 05/10/2012, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), o que perfaz o montante de R$ 

49.276,65 (quarenta e nove mil e duzentos e setenta e seis reais e 

sessenta e cinco centavos). Devidamente citado, o requerido apresentou 

contestação aduzindo, preliminarmente, ausência de data de ingresso, 

bem como impugnou a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela 

improcedência dos pedidos iniciais. É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES 

Quanto à ausência de data de ingresso, referida preliminar não merece 

prosperar, visto que a parte requerente trouxe aos autos documento hábil 

para demonstrar o seu vínculo com o requerido, em ID nº. 16888551. II. 

MÉRITO Passo à análise do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com 

o intuito de receber os valores pertinentes à diferença da conversão de 

seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, a partir de 2012, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), 

conforme cálculos anexos à exordial. Cinge-se a questão controvertida à 

legitimidade da incorporação, na folha de pagamento relativa à parte 

requerente, do percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da 

equivocada conversão monetária, bem como o pagamento de valores 

retroativos motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em 

princípio, que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice 

decorrente do processo de liquidação, na remuneração do servidor 

público, resultante da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, 

não caracteriza um aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento 

da ocorrência de indevido decréscimo no momento da conversão da 

moeda em relação àqueles que recebem seus vencimentos em momento 

anterior ao do término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo 

Tribunal Federal reconheceu que o referido percentual, acarretado pela 

equivocada conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos 

servidores, sem qualquer compensação ou abatimento em razão de 

aumentos remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o 

Supremo Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice 

obtido em cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a 

carreira do servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com 

efeito, de acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do 

Superior Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de 

trato sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão 

somente, as parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a 

propositura da ação, consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: 

PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO 

CPC. INEXISTÊNCIA. MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA 

E ÔNUS PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO 

ART. 1º DO DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. 

PRESCRIÇÃO DO FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 

85/STJ. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O 

ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 83/STJ. CONVERSÃO DE 

VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI FEDERAL 8.880/94. NÃO 

COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 

DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do 

art. 535 do CPC quando a prestação jurisdicional é dada na medida da 

pretensão deduzida, com enfrentamento e resolução das questões 

abordadas no recurso. 2. Não é possível o conhecimento do recurso 

especial quando visa reformar entendimento do Tribunal de origem pela 

desnecessidade de produção de prova, e o recorrente sustenta ter 

havido, com isso, cerceamento de sua defesa. Isso porque alterar a 

conclusão do julgador a quo pela desnecessidade da prova demandaria o 

reexame de fatos e provas, o que é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O 

entendimento do STJ é firme no sentido de que, em pleitos de diferenças 

salariais originadas da conversão de cruzeiros reais para URV, não se 

opera a prescrição do fundo de direito, mas apenas das parcelas 

vencidas no quinquênioanterior ao ajuizamento da ação, por 

configurarrelação de trato sucessivo, conforme disposto na Súmula 

85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de Justiça, no julgamento 

do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do CPC, firmou o 

entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 para a 

conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, sejam eles 

federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 
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recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTA RECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBITRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO 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 o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 

GRIPPA Juíza Leiga 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, 23 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004975-27.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO RIBEIRO DE MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

DAYANE CRISTINA BANHOS FERRARI OAB - MT23903/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1004975-27.2018.8.11.0037 Reclamante: Thiago Ribeiro de 

Medeiros Reclamada: UNIC Educacional Ltda. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 
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a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: - 

Da competência para julgamento do presente feito – Dever de Declaração 

de Incompetência – Remessa para a Justiça Federal: Com a devida vênia 

aos argumentos preliminares sustentados pela Reclamada, entendo que 

os mesmos devem ser refutados. In casu, tratando-se o vínculo existente 

entre as partes de uma relação consumerista, bem como, considerando 

que a pretensão indenizatória do Reclamante é proveniente de uma 

suposta falha na prestação dos serviços por parte da instituição de 

ensino (demora para a expedição de diploma) e ainda, não subsistindo 

absolutamente nenhum interesse da União que justifique a transferência 

do feito para a Justiça Federal, entendo que a preliminar arguida merece 

ser rejeita. Visando respaldar a sucinta fundamentação supra, segue 

colacionada uma decisão proveniente do TJMS: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C DANOS MORAIS – 

INSTITUIÇÃO PRIVADA DE ENSINO SUPERIOR – DEMORA NA ENTREGA 

DO DIPLOMA – COMPETÊNCIA DA JUSTIÇA ESTADUAL – RECURSO 

PROVIDO. A Justiça Estadual é competente para processar e julgar 

demanda cujo objetivo é determinar que a instituição privada de ensino 

superior proceda a entrega do diploma ao aluno, não havendo razões para 

o deslocamento da competência para a Justiça Federal, mormente quando 

inexistente qualquer questionamento inerente à delegação do serviço 

público pela União. (TJ-MS - AI: 14015186920198120000 MS 

1401518-69.2019.8.12.0000, Relator: Des. Eduardo Machado Rocha, Data 

de Julgamento: 30/05/2019, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

03/06/2019).”. (Destaquei). Da prejudicial de mérito: - Da prescrição: Com a 

devida vênia as considerações ventiladas pela instituição Ré, tenho que 

as mesmas igualmente não comportam acolhimento. A meu ver, a 

pretensão indenizatória inaugural não se submete aos prazos previstos 

pelo artigo 206, § 3º, V, do Código Civil ou pelo artigo 27 do CDC, pois, o 

prejuízo suportado pelo Postulante (decorrente da alegada omissão da 

instituição de ensino em entregar ao acadêmico o almejado diploma) se 

prolonga no tempo, não sendo alcançada pela prescrição. Nesse sentido, 

segue transcrita uma jurisprudência do TJDF: “JUIZADOS ESPECIAIS 

CÍVEIS. CONSUMIDOR. PRELIMINAR DE MÉRITO PRESCRIÇÃO AFASTADA. 

MÁ PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. DEMORA NA ENTREGA DO CERTIFICADO 

DE CONCLUSÃO DE CURSO DANO MORAL CONFIGURADO. 

RAZOABILIDADE DO QUANTUM REPARATÓRIO. SENTENÇA MANTIDA. 1. 

As razões do recurso estão voltadas exclusivamente ao quantum 

reparatório referente aos danos morais. 2. Afasto a preliminar de 

prescrição, visto que o dano moral sofrido pela parte autora se protrai no 

tempo, não sendo alcançado pela prescrição alegada. Ademais, com a 

revelia da requerida, tornaram-se incontroversos os fatos narrados na 

i n i c i a l .  ( . . . ) .  ( T J - D F  -  A C J :  2 0 1 3 0 3 1 0 2 0 8 0 5 4  D F 

0020805-42.2013.8.07.0003, Relator: ALVARO LUIZ CHAN JORGE, Data 

de Julgamento: 05/08/2014, 1ª Turma Recursal dos Juizados Especiais 

Cíveis e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE: 

26/09/2014).”. (Destaquei). Ante o exposto, rejeito a prejudicial de mérito 

arguida pela Reclamada. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição 

inicial ter cursado “Direito” junto a Reclamada, bem como, que promoveu o 

pagamento de todas as mensalidades devidas à instituição e ainda, que 

concluiu seus estudos em meados de 2010, tendo inclusive participado da 

solenidade de colação de grau em 05/08/2010. O Autor relatou que a 

Reclamada chegou a disponibilizar um certificado de conclusão de curso 

(com validade de um ano), pois, o diploma se encontrava em tramitação 

para fins de registro. No entanto, o Postulante alegou o diploma não lhe foi 

entregue, bem como, que apesar de ter solicitado administrativamente à 

Reclamada o fornecimento do referido documento, não obteve êxito. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada reconheceu que 

o Autor concluiu o curso de “Direito” em 05/08/2010, todavia, sustentou a 

solicitação do diploma e entrega da documentação necessária somente 

ocorreu em 03/04/2017. A instituição Ré defendeu não ter praticado 

nenhum ato ilícito, bem como, que não existe lei que regule o prazo para 

entrega de diploma e ainda, que não pode ser responsabilizada, pois, a 

demora para confeccionar o documento decorreu por culpa exclusiva do 

Reclamante (por não ter solicitado oportunamente a entrega do 

documento). Por fim, a Reclamada sustentou que inexistem danos morais a 

serem indenizados, razão pela qual, pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo documental protocolizado aos autos, tenho que o 

direito milita em favor das pretensões inaugurais. Conforme pode ser 

observado no “Certificado de Conclusão” anexo à inicial (Id. nº 14221226), 

não subsistem dúvidas de que o Reclamante colou grau na instituição de 

ensino Ré na longínqua data de 05/08/2010. Ademais, de suma importância 

consignar que, apesar de o Autor ter tentado obter administrativamente a 

emissão de seu diploma, somente após o ajuizamento da presente 

demanda (ou seja, mais de 08 anos após a conclusão do curso) a 

instituição Ré se dignou em cumprir o seu mister. Data máxima vênia à 

contestação protocolizada nos presentes autos, entendo que as 

considerações ventiladas pela Reclamada não só se revelaram genéricas, 

como também, apenas fizeram emergir a patente falha na prestação dos 

seus serviços. A meu ver, quando um aluno conclui um curso superior 

junto a qualquer estabelecimento de ensino, o fornecedor de serviços 

educacionais detém a obrigação de expedir o diploma de conclusão em um 

prazo minimamente razoável e ainda, independentemente de qualquer 

solicitação formal, haja vista que, além de ser um direito do acadêmico, o 

referido documento se revela imprescindível para que fins de possibilitar 

ao consumidor alçar melhores condições no mercado de trabalho. Ainda 

que a Reclamada tente se eximir de suas responsabilidades, oportuno 

alvitrar que, em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

norteadas pelo princípio do interesse econômico), a mesma assume todos 

os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, deveria ter adotado todas as 

diligências administrativas que se faziam necessárias para fins de evitar 

que consumidores com o Reclamante fossem prejudicados. Portanto, em 

não havendo nenhum subsídio apto a amparar os argumentos exarados 

na contestação, entendo que a incontestável omissão da instituição Ré em 

fornecer ao Reclamante um documento (diploma comprobatório da 

conclusão de curso superior) que lhe é devido por direito se revelou 

totalmente ilícita (artigo 186 do Código Civil), motivo pelo qual, tenho plena 

convicção de que a Reclamada deve ser responsabilizada pelos 

infortúnios vivenciados pelo consumidor (decorrente do atraso 

injustificado na entrega do diploma). No que concerne à reparação do 

dano, por se tratar de uma relação consumerista, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

comprovação do elemento culpa. O Código do Consumidor preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. (Destaquei). Não há dúvida de que a omissão da 

Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na extensão 

suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, a esfera 

de um mero dissabor cotidiano), pois, o Reclamante foi compelido a 

aguardar injustificadamente por mais de 08 (oito) anos para, enfim, ter em 

mãos o almejado diploma de conclusão de seu curso. A fim de corroborar 

toda a fundamentação supracitada, seguem colacionadas, por analogia, 

algumas jurisprudências pátrias: “CONSUMIDOR. DEMORA NA ENTREGA 

DE DIPLOMA. DANO QUE ULTRAPASSA O MERO DISSABOR. 

RESPONSABILIDADE CIVIL CONFIGURADA. DANO MORAL PRESENTE. 1) 

A demora para expedição de diploma de graduação, quando impede a 

parte autora de exercer suas atividades profissionais, ultrapassa o mero 

dissabor cotidiano e caracteriza o dano moral indenizável. (...). 3) Recurso 

conhecido e não provido. 4) Sentença mantida por seus próprios 

fundamentos. (TJ-AP - RI: 00541460320188030001 AP, Relator: JOSÉ 

LUCIANO DE ASSIS, Data de Julgamento: 27/02/2020, Turma recursal).”. 

(Destaquei). “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - ATRASO NA ENTREGA DE 

DIPLOMA - FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS EDUCACIONAIS - 

CONFIGURAÇÃO - DEMORA INJUSTIFICADA - DANO MORAL - PRESENÇA 

- DEVER DE INDENIZAR. - Para configurar a responsabilidade civil do 

prestador de serviço, não há que se perquirir a ocorrência de culpa, tendo 

em vista cuidar-se de responsabilidade objetiva - Há dano moral se a 

Instituição de Ensino Superior, de modo injustificado, atrasa, por longo 

período, a entrega do diploma, impedindo o formado de usufruir das 

prerrogativas e benefícios de sua formação. (TJ-MG - AC: 

10702160073756001 MG, Relator: Mota e Silva, Data de Julgamento: 

18/02/2020).”. (Destaquei). Tempestivo ressaltar que a prova do abalo 

extrapatrimonial suportado pelo Reclamante não se revela necessária, 

pois, em se tratando de dano in re ipsa (presumido), o prejuízo imaterial 

está concatenado à própria existência do ato ilícito, o qual, nesta 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 238 de 411



demanda, se revela incontestável. O posicionamento jurisprudencial é 

pacífico no tocante ao entendimento de que o dano moral decorrente do 

atraso na entrega de diploma prescinde de prova, conforme pode ser 

visualizado pelo julgado abaixo: “APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE 

FAZER COM PRECEITO COMINATÓRIO C/C REPARAÇÃO DE DANOS 

MORAIS – PROCEDÊNCIA – DEMORA NA ENTREGA DO DIPLOMA – 

DANOS MORAIS CARACTERIZADOS - PEDIDO DE REDUÇÃO DO 

QUANTUM INDENIZATÓRIO – NÃO ACOLHIDO - VERBA INDENIZATÓRIA 

FIXADA COM MODERAÇÃO E RAZOABILIDADE – PROCEDENCIA – 

CORREÇÃO MONETÁRIA E JUROS DE MORA – A PARTIR DA SUA 

FIXAÇÃO - RECURSO DESPROVIDO. (...). Não há como afastar o dano 

moral decorrente da conduta negligente da requerida/apelante no atraso 

injustificado para a expedição do diploma de conclusão do curso, o qual 

dispensa prova concreta do prejuízo sofrido, pois se trata de dano moral 

in re ipsa, tampouco tal fato pode ser considerado mero aborrecimento do 

dia-a-dia, pois atinge a honra subjetiva do indivíduo/apelado. (...). (Ap 

149806/2014, DES. ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 19/05/2015).”. (Destaquei). Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. Visando resguardar os fundamentos acima mencionados, segue 

destacada uma decisão proveniente do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - 

NEGATIVAÇÃO INDEVIDA - DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da 

indenização por danos morais deve ser fixado considerando o grau da 

responsabilidade atribuída ao réu, a extensão dos danos sofridos pela 

vítima, bem como a condição social e econômica do ofendido e do autor da 

ofensa, atentando-se, também, para os princípios constitucionais da 

razoabilidade e da proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 

MG, Relator: Claret de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. 

(Destaquei). Feitas as ponderações supracitadas, em homenagem aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como, a fim de evitar 

o locupletamento indevido do Reclamante, entendo como justa e adequada 

a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 10.000,00 (dez mil reais). 

Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a preliminar, bem como, a 

prejudicial de mérito arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos termos do 

artigo 487, I, do CPC/2015 c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida para CONDENAR a 

Reclamada ao pagamento de uma indenização por danos morais ao 

Reclamante no valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), o qual deverá ser 

corrigido monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi 

aferido e ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Por fim, 

RATIFICO a decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 14401901. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios neste grau de jurisdição 

(artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. 

Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente 

minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa 

de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos 

e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste 

Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 27 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002388-32.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THYAGO MELLO MORAES GUALBERTO OAB - GO18771 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1002388-32.2018.8.11.0037 Reclamante: José Carlos da Silva 

Reclamada: AMPLA Energia e Serviços S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com amparo no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Convém registrar 

inicialmente que, após refletir sobre os argumentos preliminares 

apresentados pela Reclamada, tenho que os mesmos comportam 

acolhimento. Apesar de o Reclamante ter ingressado judicialmente em face 

da “AMPLA ENERGIA E SERVICOS S.A.”, verifica-se que a responsável 

pela negativação debatida nos presentes autos foi a empresa “ENEL 

DISTRIBUIÇÃO GOIÁS” (também conhecida, segundo esclarecimentos 

defensivos, como “CELG DISTRIBUIÇÃO S/A.”), a qual, independentemente 

de intimação, não só apresentou oportunamente a sua defesa, como 

também, compareceu na sessão conciliatória. Destarte, em não havendo 

absolutamente nenhum prejuízo ao Reclamante, bem como, em respeito 

aos princípios norteadores do Juizado Especial (artigo 2º da Lei nº 

9.099/95) e ainda, precipuamente, aos atos processuais já praticados, 

DETERMINO a retificação do polo passivo, a fim de fazer constar como Ré 

apenas a empresa “ENEL Distribuição Goiás” (inscrita no CNPJ: 

01.543.032/0001-4 e com endereço na Rua 02, Quadra A-37, Edifício 

Gileno Godói, Jardim Goiás, Goiânia-GO). Do Mérito: O Reclamante alegou 

na petição inicial que, ao tentar efetuar uma compra, tomou conhecimento 

de que o seu nome havia sido negativado a pedido da Reclamada, em 

decorrência do inadimplemento de uma suposta dívida vencida em 

05/12/2016. O Autor esclareceu que era responsável pela UC nº 

10000942551, na cidade de Rio Verde - GO, no entanto, que sempre 

promoveu o pagamento de suas faturas. O Postulante relatou que, ao 

contatar a Reclamada para solucionar a questão, não obteve êxito, pois, 

segundo a atendente, não haviam débitos em seu nome. O Demandante 

ressaltou que, sem saber o que fazer, formalizou uma reclamação junto ao 

PROCON Municipal, contudo, a atendente do referido Órgão obteve a 

mesma informação, ou seja, que inexistiam pendências. O Autor destacou 

ainda que, ao promover pesquisas junto ao site da Reclamada, verificou 

que todas as faturas geradas foram quitadas. Por entender que foi 

negativado indevidamente e que tal fato lhe proporcionou prejuízos de 

ordem moral, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada reconheceu que 

o Reclamante foi titular de uma Unidade Consumidora, no entanto, segundo 

informações extraídas de seus sistemas, uma das faturas restou 

pendente de pagamento, o que, por corolário, motivou a negativação do 

consumidor nos Órgãos de Proteção ao Crédito. A Ré defendeu não ter 

praticado nenhum ato ilícito, bem como, que inexistem danos morais a 

serem indenizados, motivo pelo qual, pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO em 

favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da prova. Após 

promover a análise das manifestações apresentadas pelas partes, bem 

como, atento ao acervo probatório protocolizado nos autos, tenho que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus de comprovar qualquer fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo das pretensões inaugurais (artigo 373, 

II, do CPC/2015). Embora a Reclamada tenha defendido a regularidade do 

débito motivador da inserção creditícia debatida nos autos, extrai-se das 

provas que instruíram a peça vestibular que não subsistem débitos 

cadastrados em nome do Reclamante. Consoante pode ser visualizado 

nos documentos vinculados aos Id. nº 12806922 e Id. nº 12806905 (os 

quais correspondem a históricos de pagamento), a pendência 

correspondente ao mês 12/2016, ou seja, aquela cujo suposto 

inadimplemento culminou com a negativação, encontra-se devidamente 

paga. Ademais, da exegese do que restou registrado na reclamação 

formalizada perante o PROCON (o qual, registra-se, apenas faz emergir a 

boa-fé do consumidor em tentar resolver amigavelmente o impasse que 

estava vivenciando), a própria atendente do Órgão foi informada 

(protocolo de atendimento nº 894995667) que não constava em aberto 

nos sistemas a famigerada fatura de cobrança. Pois bem, tratando-se o 

vínculo existente entre as partes de uma relação consumerista (em que as 

condutas dos fornecedores são inequivocadamente norteadas pelo 

princípio do interesse econômico), a Reclamada assume todos os riscos 

do seu negócio, razão pela qual, deveria ter adotado todas as medidas 

preventivas que se fizessem necessárias para evitar que consumidores 

como o Reclamante fossem prejudicados. A meu ver, diante dos 
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documentos apresentados pelo Reclamante, entendo que, a fim de retirar 

o alicerce da petição inicial, a Reclamada deveria ter apresentado um 

“termo de confissão de dívidas” ou ainda, eventual arquivo de áudio em 

que o próprio consumidor tenha externado o reconhecimento de algum 

débito em seu nome. Contudo, em vez de apresentar os documentos 

acima relacionados, a Reclamada limitou-se a apresentar como “anexos” o 

simples print de uma tela sistêmica e de uma fatura, os quais, com a 

devida vênia, não passam de provas unilaterais. Portanto, considerando 

que o conjunto de provas apresentados nos autos demonstram que não 

subsistem débitos em nome do Autor, entendo que tanto a cobrança 

quanto a negativação efetivada pela Reclamada se revelaram ilícitas 

(artigo 186 do Código Civil), amparando as pretensões submetidas à 

apreciação deste juízo. No que tange à reparação do dano, por se tratar 

de uma relação regida pelo Código do Consumidor, incide a 

responsabilidade civil objetiva, ou seja, aquela que prescinde a 

demonstração do elemento culpa. O diploma consumerista preceitua em 

seu artigo 14 que: “Art. 14. O fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos 

causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos” (Destaquei). Não há dúvida de que a conduta 

perpetrada pela Reclamada provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral (superando, em muito, 

a esfera de um mero dissabor), uma vez que o Postulante, mesmo não 

possuindo nenhuma dívida pendente de pagamento, ainda assim teve o 

seu nome negativado indevidamente perante os Órgãos de Proteção ao 

Crédito. Nesse sentido, segue destacada, por analogia, uma decisão 

colegiada contemplada pelo TJSP: “APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO – FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA – 

COBRANÇA E NEGATIVAÇÃO INDEVIDA – DANOS MORAIS - A ré 

protestou dívida já paga, conforme documentação dos autos – cobrança e 

negativação indevida, a ensejar indenização por danos morais (...). 

RECURSO IMPROVIDO. (TJ-SP - AC: 10032459520178260619 SP 

1003245-95.2017.8.26.0619, Relator: Maria Lúcia Pizzotti, Data de 

Julgamento: 26/06/2019, 30ª Câmara de Direito Privado, Data de 

Publicação: 27/06/2019).”. (Destaquei). No que concerne à prova do dano 

moral, tenho que a mesma não se revela necessária, pois, consoante 

entendimento sedimentado pela Turma Recursal Única de MT (Súmula 22), 

a inscrição indevida do consumidor junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito gera o dano moral na modalidade in re ipsa, ou seja, aquele que 

dispensa a sua comprovação. Quanto ao valor da indenização em danos 

morais, o arbitramento deve levar em conta as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor. 

Visando resguardar os fundamentos acima, segue colacionada uma 

jurisprudência do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS - NEGATIVAÇÃO INDEVIDA 

- DANOS MORAIS IN RE IPSA - VALOR - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. 1 – (...). 2 - O valor da indenização por danos 

morais deve ser fixado considerando o grau da responsabilidade atribuída 

ao réu, a extensão dos danos sofridos pela vítima, bem como a condição 

social e econômica do ofendido e do autor da ofensa, atentando-se, 

também, para os princípios constitucionais da razoabilidade e da 

proporcionalidade. (TJ-MG - AC: 10000181439274001 MG, Relator: Claret 

de Moraes, Data de Julgamento: 10/02/2019).”. (Destaquei). Feitas as 

ponderações acima mencionadas, em homenagem aos princípios da 

razoabilidade e da proporcionalidade, bem como, considerando o valor da 

dívida motivadora do apontamento restritivo (R$ 83,82), o fato do Autor 

não possuir anotações adicionais e ainda, principalmente, a fim de evitar o 

seu locupletamento indevido, entendo como justa e adequada a fixação da 

indenização pelo dano moral em R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Dispositivo: 

Diante de todo o exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE a pretensão deduzida para DECLARAR a inexigibilidade do 

débito debatido nos autos, bem como, CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento de uma indenização por danos morais ao Reclamante no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente (INPC) e acrescido de juros legais de 1% (um por cento) 

ao mês, ambos a contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

ganhou expressão monetária em valor já atualizado. Ademais, RATIFICO a 

decisão interlocutória vinculada ao Id. nº 13278971. Por fim, DETERMINO 

para que Secretaria deste juízo providencie a retificação do polo passivo 

da lide junto ao sistema PJE, a fim de fazer constar como Reclamada 

apenas a empresa “ENEL Distribuição Goiás” (inscrita no CNPJ: 

01.543.032/0001-4 e com endereço na Rua 02, Quadra A-37, Edifício 

Gileno Godói, Jardim Goiás, Goiânia-GO). Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005531-92.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENI OLIVEIRA MOURA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA MARIA DOS SANTOS COSTA OAB - MT26882/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS AMERICANAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005531-92.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ROSENI OLIVEIRA MOURA 

LOPES REQUERIDO: LOJAS AMERICANAS S.A. SENTENÇA 1. Síntese dos 

fatos. Cuida-se de ação de repetição de indébito e indenização por danos 

morais. Afirmou a parte autora que compareceu ao estabelecimento da 

requerida e efetuou uma compra no valor de R$ 279,98, ao efetuar o 

pagamento houve uma interrupção ou falha no sistema da requerida, 

assim, houve desconto duplo do valor em seu cartão de crédito, a 

colaboradora reconheceu e assegurou o estorno, porém o estorno não foi 

efetuado. Posteriormente, identificou que o valor cobrado foi superior à 

compra, vez que foi cobrada em R$ 296,45. Alegou que efetuou 

reclamações, mas não foi atendida, noticiou ao PROCON, mas a requerida 

não resolveu o impasse. Nos pedidos, requereu a indenização por dano 

moral e a repetição do indébito. Na contestação, a parte requerida afirmou 

que o valor de R$ 16,47 a mais se refere a garantia estendida, alegou que 

não tinha conhecimento dos fatos e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95. 2. Fundamentos. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Preliminar. 

Verifica-se que a parte ré arguiu ausência de interesse de agir da parte 

autora, nesse passo oportuno salientar que é predominante na 

jurisprudência que não é necessário o esgotamento das instâncias 

administrativas para que se leve a questão para a tutela fornecida pelo 

Poder Judiciário, consoante a inteligência do artigo 5º, inciso XXXV, da 

Constituição Federal de 1988, in verbis: “A lei não excluirá da apreciação 

do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito.”. No caso em tela, 

presentes os pressupostos e as condições da ação, ainda que a autora 

não tivesse efetivado o pedido na esfera administrativa, isto não poderia 

levar ao reconhecimento da falta de interesse de agir, nem, tampouco, no 

indeferimento da inicial, sendo assim rejeito a preliminar suscitada. Mérito. 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Para 

o deslinde da controvérsia é pertinente a inversão do ônus da prova em 

favor da parte consumidora, diante da verossimilhança das suas 

alegações e diante da sua hipossuficiência. (Art. 6º, VIII, CDC). No caso, a 

requerente apresentou os descontos em duplicidade, além do mais, 

constata-se que a requerida não negou a cobrança dupla, portanto, 
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reconheço a confissão. Em relação ao valor a mais de R$ 16,47 a 

requerida não provou que o valor refere-se a garantia estendida, não há 

qualquer prova nesse sentido. Dessa maneira, verifica-se falha na 

prestação do serviço, diante das cobranças indevidas. No caso a 

restituição em dobro é devida. Já que a parte autora pagou o que lhe foi 

cobrado indevidamente e a parte ré não provou engano justificável para 

afastar a incidência do art. 42, parágrafo único do CDC. Consoante a 

inteligência do Art. 42, parágrafo único, do CDC, o consumidor cobrado em 

quantia indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao 

dobro do que pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros 

legais, salvo hipótese de engano justificável. Verifica-se que a parte 

autora tentou resolver o impasse na via extrajudicial, no entanto, a 

requerida manteve-se inerte e não efetivou o estorno dos valores. Id. Num. 

24142360 - Pág. 1. Desta feita fica caracterizado que o fato ultrapassou o 

mero aborrecimento ou dissabor, isto é, o dano moral ficou configurado, 

nos autos, pelo descaso da parte requerida para com a consumidora que, 

mesmo após diversas tentativas de solução extrajudicial, viu-se obrigada 

a ingressar em juízo com demanda visando obter a restituição do 

montante. (iD. Num. 24142360 - Pág. 13 DOC. PROCON. ) Não há dúvida de 

que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e angústia, na 

extensão suficiente para caracterizar o dano moral. Quanto ao valor da 

reparação em danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias 

do caso concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, 

principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a de 

compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se 

atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja 

meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, 

mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, 

nesse sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Dispositivo Diante do exposto, opino pela rejeição da preliminar e 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos deduzidos na inicial, extinguindo 

o processo com resolução do mérito, nos termos do art. 487, inciso I, do 

CPC, para: 1. Condenar a requerida a restituir em dobro a quantia de R$ 

296,45 (duzentos e noventa e seis reais e quarenta e cinco centavos), 

com correção monetária desde o desembolso e juros a contar da citação; 

2. Condenar a requerida a pagar a requerente a quantia de R$ 4.500,00 

(quatro mil e quinhentos reais) a título de dano moral, com correção 

monetária, indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, 

ambos contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Concedo a 

parte autora os benefícios da justiça gratuita em eventual recurso. 

Remeta-se os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado para apreciação e 

posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 27 

de abril de 2020. Eviner Valéro Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006122-25.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DALVA ALVES DE OLIVEIRA RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ROSA DE REZENDE HOSHIKA OAB - MT0012102A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO CETELEM S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1006122-25.2017.8.11.0037. REQUERENTE: DALVA ALVES DE OLIVEIRA 

RIBEIRO REQUERIDO: BANCO CETELEM 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. Compulsando os autos verifica-se que a parte 

reclamante formulou pedido de desistência da ação no ID 16230693. 

Entretanto, o reclamado já havia sido citado, bem como, apresentado sua 

contestação no ID 16059983, inclusive juntando diversos documentos que 

comprovam a relação contratual entre as partes, e ainda, a legalidade do 

débito outrora cobrado. O enunciado 90 do FONAJE define que o pedido 

de desistência do autor implicará extinção do processo sem julgamento do 

mérito, salvo quando houver indícios de litigância de má-fé ou lide 

temerária: 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 (nova 

redação – XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). Entendo que tal 

posicionamento merece amparo no caso concreto. Com efeito, o art. 6º, da 

Lei n.º 9.099/95, determina que: “o Juiz adotará em cada caso a decisão 

que reputar mais justa e equânime, atendendo aos fins sociais da lei e às 

exigências do bem comum”. É de conhecimento comum de todos, 

principalmente dos Nobres Colegas Magistrados, que no exercício da 

jurisdição somos desafiados a identificar qual das partes é realmente a 

vítima, visto que, todos os dias uma avalanche de ações judiciais que tem 

por objeto fraudes e negativações indevidas se aportam no judiciário. Ora, 

não podemos fechar os olhos para a realidade da clientela dos Juizados 

Especiais, onde astutos advogados formulam petições genéricas, e ao 

primeiro sinal de improcedência ou condenação por litigância de má-fé, 

atravessam pedidos de desistência da ação. Ainda, entendo que, a 

intimação do réu para manifestar sobre o pedido de desistência parece 

incompatível com o rito especialíssimo dos Juizados Especiais. Contudo, 

na busca de preservar a segurança jurídica para ambas as partes, autor e 

réu, não se pode aplicar o enunciado 90 do FONAJE de forma deliberada, 

sem analisar as particularidades do caso concreto, o que se verifica pela 

aplicação da exceção no presente caso. Sobre o tema não há divergência 

na doutrina. É pacífico o entendimento de que “a tutela jurisdicional não é 

privilégio do autor: ela será conferida àquele que tiver razão segundo o 

entendimento do juiz” (CÂNDIDO RANGEL DINAMARCO, Instituições de 

Direito Processual Civil, v. II, São Paulo: Malheiros, 2002, p. 140). No 

mesmo sentido, CASSIO SCARPINELLA BUENO observa: “a rejeição do 

pedido do autor significa prestação de tutela jurisdicional para o réu. Tutela 

jurisdicional é certo, que pode ser de qualidade diversa daquela pretendida 

originalmente pelo autor, mas de qualquer sorte, o proferimento de 

sentença nos moldes do art. 269, I, de “rejeição do pedido do autor” 

acrescenta ao patrimônio jurídico do réu, um quid suficiente que impõe a 

sua prévia oitiva. O réu, com efeito, tem inegável interesse no proferimento 

de uma decisão que lhe favoreça e que, sendo de mérito, inviabiliza que o 

autor volte a formular aquele mesmo pedido pelo mesmo fundamento em 

seu detrimento”. (Curso Sistematizado de Direito Processual Civil, v. 2;, 

4ªed., São Paulo: Saraiva, 2011, p. 379) (grifo nosso). No mesmo sentido 

segue o entendimento do SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA: PROCESSO 

CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE REVISÃO CONTRATUAL 

DESISTÊNCIA DA AÇÃO. CONCORDÂNCIA DO RÉU. NECESSIDADE. 

FUNDAMENTAÇÃO RAZOÁVEL. EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

IMPOSSIBILIDADE. 1. Após a contestação, a desistência da ação pelo 

autor depende do consentimento do réu porque ele também tem direito ao 

julgamento de mérito da lide. 2. A sentença de improcedência interessa 

muito mais ao réu do que a sentença de extinção do processo sem 

resolução do mérito, haja vista que, na primeira hipótese, em decorrência 

da formação da coisa julgada material, o autor estará impedido de ajuizar 

outra ação, com o mesmo fundamento, em face do mesmo réu .3. Segundo 

entendimento do STJ, a recusa do réu deve ser fundamentada e 

justificada, não bastando apenas a simples alegação de discordância, sem 

a indicação de qualquer motivo relevante. 4. Na hipótese, a discordância 

veio fundada no direito ao julgamento de mérito da demanda, que 

possibilitaria a formação da coisa julgada material, impedindo a propositura 

de nova ação com idênticos fundamentos, o que deve ser entendimento 

como motivação relevante para impedir a extinção do processo com fulcro 

no art. 267, VIII, e §4º do CPC. 5. Recurso especial provido. (STJ; 

RECURSO ESPECIAL Nº 1.318.558 - RS (2011/0292570-9); Rel. Min. 
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NANCY ANDRIGHI; julgado em 04 de junho de 2013). (grifo nosso). 

Entretanto, para adequar esse entendimento aos parâmetros dos Juizados 

Especiais, no concernente a observância aos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, disposto no 

art. 2º da Lei n.º 9.099/95, entendo não ser necessária à intimação do réu 

para manifestar sua concordância no caso em concreto, visto que, o 

reclamado já apresentou aos autos suas razões a fim de ver o pedido 

inicial ser julgado improcedente. Assim, indefiro o pedido de desistência da 

parte reclamante, e a passo a decidir a lide. Preliminar - Da decadência 

Afirma a parte requerida que o direito da requerente foi alcançado pela 

decadência, pois ultrapassado o prazo de 90 dias previsto no art. 26, II do 

Código de Defesa do Consumidor. O prazo para o consumidor pleitear o 

recebimento de indenização por danos decorrentes do defeito no serviço 

é de 05 (cinco) anos, conforme prevê o art. 27 do CDC, não sendo 

aplicável o prazo decadencial previsto no art. 26 do CDC. Assim, rejeito a 

arguição de decadência. Mérito A parte autora DALVA ALVES DE 

OLIVEIRA RIBEIRO alega que foram realizados descontos do seu 

recebimento de pensão por morte, referente a empréstimo consignado que 

alega ser indevido por se tratar de fraude, uma vez que nunca contratou 

com o banco requerido. A requerida, no mérito contesta a parte autora 

asseverando que os descontos são devidos, tendo em vista a 

contratação do empréstimo consignado “consta nos sistemas internos do 

Banco a seguinte negociação, de empréstimo consignado: - Operação nº 

51-827091040/17, firmada em 31/10/2017, com previsão para pagamento 

em 72 parcelas de R$ 120,00. O Banco Cetelem S.A. liberou ao cliente o 

valor liberado para o cliente foi de R$ 4.247,56 em 31/10/2017, por meio de 

TED ao banco 104, ag. 3927, conta corrente 39063-1”. Foi acostado nos 

ID’s 16059987 e 16059984 contrato devidamente assinado pela parte 

autora com cópia do documento pessoal da parte autora, bem como a 

juntada da comprovação do TED para a conta corrente em nome da parte 

autora, dessa forma a requerida ao descontar os valores do cartão age 

no seu exercício regular do direito. Ressalta-se que a parte Requerente 

impugnou a contestação alegando genericamente que as assinaturas 

seriam apenas semelhantes, o que seria necessário a realização de 

perícia grafotécnica, requerendo a desistência da lide, entretanto, 

constato que há cópia do documento pessoal da parte autora, sendo que 

a parte autora não impugnou especificamente os documentos pessoais e 

não apontou a existência de divergências nas assinaturas. No contexto 

dos autos, verifica-se que a parte requerida carreou aos autos 

documentos que COMPROVAM A CONTRATAÇÃO DO EMPRÉSTIMO 

CONSIGNADO, o que comprova a contratação dos descontos, ora 

questionado, pois a cédula de crédito foi devidamente assinada e possui 

cópia do documento pessoal da parte requerente, bem como há 

comprovação de TED realizado na conta de titularidade da parte autora. 

Ademais, impugnado tal fato, caberia à parte Requerente trazer os 

extratos da sua conta, nas datas da transferência para comprovar que 

não recebeu os valores do empréstimo. Assim, diante das circunstâncias 

em que os fatos ocorreram aliados à prova produzida pela parte 

Requerida, permitem um juízo razoavelmente seguro de cognição a 

respeito dos fatos, os quais, pelo que dos autos constam, ocorreram da 

forma narrada na contestação. Não resta dúvida de que a parte autora 

contratou e, de forma negligente e desidiosa ajuizou a presente ação, sem 

antes ao menos fazer qualquer consulta junto à empresa ora requerida, 

pois nada traz neste sentido. Isto posto, nos termos do art. 487, I, do CPC, 

DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão deduzida na inicial. 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, 28 de de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005790-58.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALBA FERRAZ DAMASCENA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONALDO QUEIROZ GARCIA OAB - MT0021052A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1005790-58.2017.8.11.0037. REQUERENTE: ALBA FERRAZ DAMASCENA 

REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE Vistos e etc. Em 

atenção ao Incidente de Resolução de Demandas Repetitivas n. 

85560.2016 Classe: CNJ.12085 COMARCA CAPITAL. RELATOR: DES. 

MÁRCIO VIDAL, fixo a competência deste Juizado Especial para julgar a 

presente demanda, independentemente da complexidade dos autos, em 

decorrência do valor dado a causa. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38, da Lei n. 9.099/95. Analisando o processo, verifico que se 

encontra maduro para julgamento, sendo desnecessária a produção de 

outras provas, motivo pelo qual passo ao julgamento antecipado da lide, 

conforme o art. 355, I, do NCPC. Trata-se de Ação de Cobrança ajuizada, 

com o intuito de recebimento dos valores pertinentes à diferença da 

conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de Valor – URV, 

aplicando-se o índice de 11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento). 

Aduz, em síntese, que a Medida Provisória nº 434/94 dispôs sobre o 

programa de estabilização econômica e determinou que os valores dos 

vencimentos dos servidores públicos fossem convertidos em URV em 

01/03/1994, dividindo-se o valor nominal vigente em cada um dos quatro 

meses imediatamente anteriores à conversão pelo valor em Cruzeiros 

Reais, do equivalente em URV do último dia do mês de competência, 

independentemente da data do pagamento dos salários. Assevera que a 

jurisprudência pátria, reiteradamente, tem reconhecido o direito à 

percepção do percentual equivalente a 11,98% (onze vírgula noventa e 

oito por cento) sobre os vencimentos do funcionalismo público, decorrente 

da perda ocorrida quando da conversão do Cruzeiro Real para URV. 

Nestes termos, pugna pela procedência dos pedidos iniciais, com a 

condenação do requerido ao pagamento dos valores pertinentes à 

diferença da conversão de seus vencimentos para a Unidade Real de 

Valor – URV, a partir de 01/11/2013, aplicando-se o índice de 11,98% 

(onze vírgula noventa e oito por cento), o que perfaz o montante de R$ 

24.793,05 (vinte e quatro mil setecentos e noventa e três reais e cinco 

centavos). Devidamente citado, o requerido apresentou contestação 

aduzindo, preliminarmente, ausência de data de ingresso, bem como 

impugnou a justiça gratuita. No mérito, pugnou pela improcedência dos 

pedidos iniciais. É o breve relato. I. DAS PRELIMINARES Quanto à ausência 

de data de ingresso, referida preliminar não merece prosperar, visto que a 

parte requerente trouxe aos autos documento hábil para demonstrar o seu 

vínculo com o requerido, em ID nº. 21331473. II. MÉRITO Passo à análise 

do mérito. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA com o intuito de receber os 

valores pertinentes à diferença da conversão de seus vencimentos para a 

Unidade Real de Valor – URV, a partir de 2013, aplicando-se o índice de 

11,98% (onze vírgula noventa e oito por cento), conforme cálculos anexos 

à exordial. Cinge-se a questão controvertida à legitimidade da 

incorporação, na folha de pagamento relativa à parte requerente, do 

percentual equivalente a 11,98%, em decorrência da equivocada 

conversão monetária, bem como o pagamento de valores retroativos 

motivados por referida incorporação. Há que se registrar, em princípio, 

que o direito ao acréscimo percentual de 11,98%, ou do índice decorrente 

do processo de liquidação, na remuneração do servidor público, resultante 

da equivocada conversão do Cruzeiro Real em URV, não caracteriza um 

aumento na remuneração, mas sim o reconhecimento da ocorrência de 

indevido decréscimo no momento da conversão da moeda em relação 

àqueles que recebem seus vencimentos em momento anterior ao do 

término do mês trabalhado. Nesse ponto, o Supremo Tribunal Federal 

reconheceu que o referido percentual, acarretado pela equivocada 

conversão, deve ser incorporado à remuneração dos aludidos servidores, 

sem qualquer compensação ou abatimento em razão de aumentos 

remuneratórios supervenientes. Sob tal perspectiva, pontuou o Supremo 

Tribunal Federal que o término da incorporação, ou do índice obtido em 

cada caso específico, deve ocorrer no momento em que a carreira do 

servidor passa por uma reestruturação remuneratória. Com efeito, de 

acordo com os entendimentos jurisprudenciais, inclusive do Superior 

Tribunal de Justiça, pela relação jurídica das partes serem de trato 

sucessivo, a prescrição renova-se a cada mês, atingindo, tão somente, as 

parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu a propositura da ação, 

consoante disposto na Súmula 85 do STJ. Vejamos: PROCESSUAL CIVIL. 

ADMINISTRATIVO. VIOLAÇÃO DO ART. 535, II, DO CPC. INEXISTÊNCIA. 

MERO INCONFORMISMO. CERCEAMENTO DE DEFESA E ÔNUS 

PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1º DO 

DECRETO 20.910/1932. DIFERENÇAS SALARIAIS. PRESCRIÇÃO DO 
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FUNDO DO DIREITO. NÃO OCORRÊNCIA. SÚMULA 85/STJ. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM O ENTENDIMENTO DO STJ. SÚMULA 

83/STJ. CONVERSÃO DE VENCIMENTOS EM URV. APLICAÇÃO DA LEI 

FEDERAL 8.880/94. NÃO COMPROVADA DATA DO PAGAMENTO. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. 

PREJUDICIALIDADE. 1. Inexiste violação do art. 535 do CPC quando a 

prestação jurisdicional é dada na medida da pretensão deduzida, com 

enfrentamento e resolução das questões abordadas no recurso. 2. Não é 

possível o conhecimento do recurso especial quando visa reformar 

entendimento do Tribunal de origem pela desnecessidade de produção de 

prova, e o recorrente sustenta ter havido, com isso, cerceamento de sua 

defesa. Isso porque alterar a conclusão do julgador a quo pela 

desnecessidade da prova demandaria o reexame de fatos e provas, o que 

é vedado pela Súmula 7 do STJ. 3. O entendimento do STJ é firme no 

sentido de que, em pleitos de diferenças salariais originadas da conversão 

de cruzeiros reais para URV, não se opera a prescrição do fundo de 

direito, mas apenas das parcelas vencidas no quinquênioanterior ao 

ajuizamento da ação, por configurarrelação de trato sucessivo, conforme 

disposto na Súmula 85/STJ. 4. A Terceira Seção do Superior Tribunal de 

Justiça, no julgamento do Resp 1.101.726/SP, sob o rito do art. 543-C do 

CPC, firmou o entendimento de que os critérios previstos na Lei 8.880/94 

para a conversão da URV aplicam-se a todos os servidores públicos, 

sejam eles federais, estaduais ou municipais, bem como assentou que, "na 

conversão dos vencimentos do ora recorrente, deve ser aplicada a 

sistemática estabelecida pela Lei nº 8.880/94, adotando-se, porém, a URV 

da data do efetivo pagamento nos meses de novembro de 1993 a 

fevereiro de 1994". 5. No presente caso, a Corte de origem, soberana na 

análise das provas, constatou que o recorrente não comprovou que a 

recorrida recebia sua remuneração no mês seguinte ao trabalhado, 

premissa fática que não pode ser afastada sem que se fira o empeço 

contido na Súmula 7/STJ. 6. Este Tribunal tem entendimento no sentido de 

que a incidência da Súmula 7/STJ impede o exame de dissídio 

jurisprudencial, uma vez que falta identidade entre os paradigmas 

apresentados e os fundamentos do acórdão, tendo em vista a situação 

fática do caso concreto, com base na qual a Corte de origem deu solução 

à causa. Agravo regimental improvido. (STJ, AgRg no REsp 1529479/RJ, 

Rel. Ministro Humberto Martins, Segunda Turma, julgado em 27/10/2015, 

DJe 13/11/2015). Dessa forma, impõe-se o reconhecimento da prescrição 

somente das parcelas anteriores ao quinquênio que precedeu ao 

ajuizamento da ação. O Superior Tribunal de Justiça, ao julgar o REsp n. 

1.101.726/SP, submetido à disciplina dos recursos repetitivos, reconheceu 

o direito dos servidores públicos, estaduais ou municipais, à conversão 

dos seus vencimentos, de acordo com os critérios na Lei n. 8.880/94, a 

contar de 1º de março de 1994 e, ainda, que a concessão de aumentos 

posteriores a tal regramento federal não tem o condão de corrigir 

equívocos na conversão ou compensar perdas então verificadas. Não 

obstante a alegação do MUNICÍPIO de que o percentual relativo à Unidade 

Real de Valor já teria sido aplicado por ocasião da reestruturação da 

carreira, não há prova de que os vencimentos dos servidores públicos 

foram convertidos na data do efetivo pagamento. Desse modo, é 

indispensável que se faça uma perícia para apurar eventual perda salarial, 

bem como o respectivo índice devido a ser aplicado, o que somente 

poderá ser apurado na liquidação da sentença, conforme entendimento do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso. Nesse sentido: EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO - ACÓRDÃO PROFERIDONA APELAÇÃO CÍVEL - URV - 

OMISSÃO E CONTRADIÇÃO – NÃO CONSTATADA - IRRESIGNAÇÃO 

QUANTO APLICAÇÃO DO ARTIGO 373, I DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL 

- AUSÊNCIA DE PROVA DA DATA DE PAGAMENTO E DA LEI QUE 

RESTRUTUROU A CARREIRA - APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE 

SENTENÇA - EMBARGOS REJEITADOS. A existência de efetiva 

defasagem na remuneração decorrente do método de conversão de 

cruzeiros reais em unidade real de valor - URV, bem como do eventual 

índice devido, somente será verificada mediante liquidação de sentença, 

por arbitramento, tendo em vista que ausente nos autos prova específica 

nesse sentido, inclusive se a restruturação da carreira supriu, por 

completo, eventual defasagem. (ED 68300/2018, DESA. HELENA MARIA 

BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, 

Julgado em 22/10/2018, Publicado no DJE 25/10/2018). EMENTA RECURSO 

DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – AÇÃO DE COBRANÇA – 

CONVERSÃO DE CRUZEIROS REAIS EM UNIDADE REAL DE VALOR – 

SERVIDORES DO PODER EXECUTIVO – ARTIGO 168 DA CONSTITUIÇÃO 

DA REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL – ALEGAÇÃO DE 

INAPLICABILIDADE – OMISSÃO – NÃO VERIFICAÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – LEI FEDERAL Nº 8.880/94 – OBSERVÂNCIA 

OBRIGATÓRIA PARA OS SERVIDORES ESTADUAIS E MUNICIPAIS – 

PRECEDENTES DO STJ – EXISTÊNCIA DE EFETIVA DEFASAGEM NA 

REMUNERAÇÃO – APURAÇÃO EM LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA POR 

ARBIRAMENTO – DETERMINAÇÃO NO ACÓRDÃO – EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS REJEITADOS. 1 - Demonstrado que o acórdão recorrido 

seguiu a linha de entendimento firmado no Superior Tribunal de Justiça, de 

que é obrigatória a observância pelos Estados e Municípios, dos critérios 

previstos na Lei Federal nº 8.880/94, para a conversão em URV dos 

vencimentos e dos proventos de seus servidores, não há falar em 

omissão quanto à inaplicabilidade do art. 168 da CRFB. 2 - O valor da 

alegada diferença remuneratória é devida somente ao servidor público do 

Estado de Mato Grosso, quando, na liquidação de sentença, for 

constatada a errônea conversão de cruzeiros reais em URV. (MARILSEN 

ANDRADE ADDARIO, VICE-PRESIDÊNCIA, Julgado em 22/10/2018, 

Publicado no DJE 26/10/2018). APELAÇÕES CÍVEIS E REMESSA 

NECESSÁRIA - SERVIDOR PÚBLICO MUNICIPAL - AÇÃO DE COBRANÇA - 

URV - PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE PASSIVA DO MUNICÍPIO DE 

VÁRZEA GRANDE - REJEITADA- MÉRITO-LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA 

-ARBITRAMENTO - PERCENTUAL DEVIDO - REESTRUTURAÇÃO DA 

CARREIRA – OBSERVÂNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS 

ARBITRADOS QUANDO LIQUIDADO O JULGADO – ARTIGO 85, §4º, II DO 

CPC - CORREÇÃO MONETÁRIA – ÍNDICE DO IPCA-E - RECURSO 

PREVIVAG DESPROVIDO – RECURSO DO MUNICÍPIO PARCIALMENTE 

PROVIDO E SENTENÇA PARCIALMENTE RETIFICADA.1. Os Tribunais 

Superiores já pacificaram entendimento de que os servidores públicos, 

federais, estaduais ou municipais - inclusive do Poder Executivo - têm 

direito ao acréscimo da diferença decorrente da conversão de seus 

vencimentos para a Unidade Real de Valor - URV, nos moldes previstos na 

Lei 8.880/94.2. [...]Não há que falar em ilegitimidade passiva para a causa, 

uma vez que, a responsabilidade pelo orçamento e pelo pagamento, de 

forma indireta, é do Município, em razão do princípio da unidade 

orçamentária."(Apelação/Remessa Necessária 33384/2017, Des. Márcio 

Vidal, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 

05/06/2017, Publicado no DJE 14/06/2017). 3. Como nem todo servidor 

sofreu defasagem salarial, e até aqueles que sofreram, o percentual é 

variável, sendo necessária a liquidação de sentença para apuração do 

montante devido. 4. Não sendo líquida a sentença, a fixação do percentual 

dos honorários advocatícios somente ocorrerá quando liquidado o julgado, 

nos termos do artigo 85, §4º, inciso II do Código de Processo Civil. 5. Em 

relação a correção monetária incidente sobre as condenações judiciais da 

Fazenda Pública, deve-se utilizar o IPCA-E, a partir de 25/03/2015, 

conforme entendimento exarado no Tema 810/STF.6. Recurso da 

PREVIVAG desprovido. 7. Apelo do Município parcialmente provido.8. 

Sentença parcialmente retificada. (Apelação / Remessa Necessária 

70722/2017, DESA. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, PRIMEIRA 

CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 26/02/2018, 

Publicado no DJE 16/04/2018). Ainda, a incidência da perda apurada deve 

ser aplicada em todas as verbas recebidas pela parte requerente, a 

qualquer título, inclusive férias, gratificação natalina e qualquer vantagem 

ou benefício assegurado em decorrência de lei. Em relação à correção 

monetária, deverá ser utilizado o IPCA-E, visto que a parte requerente faz 

jus ao recebimento de eventuais valores advindos da conversão da 

moeda em URV, caso existentes, correspondentes ao período posterior a 

29/01/2009. No que se refere aos juros moratórios, deverão ser 

observados os índices da remuneração oficial da caderneta de poupança, 

os quais incidirão a partir da citação. III. DISPOSITIVO 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 o requerido a 

proceder à revisão dos vencimentos da parte requerente e ao pagamento 

das diferenças salariais, decorrentes da conversão de cruzeiro real para 

URV, no período compreendido aos últimos cinco anos do ajuizamento da 

ação, devendo a apuração de eventual defasagem na remuneração, bem 

como o índice constatado, ou a efetiva reestruturação da carreira, seja 

realizado em liquidação de sentença, observando-se o limite máximo de 

11,98% e o prazo prescricional. Sem custas processuais e sem 

honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial Cível da Comarca de Primavera do Leste para homologação 

conforme o artigo 40, da lei 9.099/95. Primavera do Leste - MT, 23 de abril 

de 2020. Publicado e registrado no PJE. JAQUELINE DE SOUSA ANTUNES 
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GRIPPA Juíza Leiga Vistos, Homologo, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado 

Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste – MT, 28 

de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002052-62.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JHESSICA LLAINE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAMIRA SAVIA FIUZA METELO OAB - MT19615/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LABORATORIO DAS NACOES DE ANALISES CLINICAS LTDA - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002052-62.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JHESSICA LLAINE DA SILVA 

REQUERIDO: LABORATORIO DAS NACOES DE ANALISES CLINICAS LTDA 

- EPP Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 

da Lei nº 9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o 

deslinde das questões de fato e de direito não depende de dilação 

probatória de perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar 

antecipadamente a lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminar - Da 

perda do objeto Deixo de analisar por se confundir com o mérito. Mérito A 

parte autora JHESSICA LLAINE DA SILVA alega que teve seu nome 

negativado pela requerida por um débito no valor de R$1.801,34, todavia, 

nunca contratou com a requerida. A requerida, no mérito contesta a parte 

autora asseverando que “a Autora possui uma confissão de dívida junto a 

Requerida, por meio de nota promissória devidamente assinada, sendo a 

referida negativação totalmente legal, pois a Autora não cumpriu com sua 

obrigação de pagar a dívida no prazo combinado. Ressalta-se ainda, que o 

valor da negativação está em divergência com a do título, pois o referido 

título foi elaborado no valor total da dívida a época da assinatura da nota 

promissória. Neste sentido, a dívida foi sendo abatida de acordo com os 

pagamentos feitos pela Autora, restando assim, o valor de R$1.801,34 (um 

mil oitocentos e um reais e trinta e quatro centavos), tendo sido este 

cobrado por diversas vezes, porém a parte Autora sempre protelava o 

pagamento do débito, ocasião que levou a Requerida a se valer do 

protesto do nome da devedora”. Foi acostado no ID 17624019 nota 

promissória devidamente assinado pela parte autora, comprovando a 

existência da relação jurídica entre as partes e a origem do débito, sendo 

a negativação devida. Não obstante o Código de Defesa do Consumidor 

preveja a inversão do ônus da prova, esta não tem caráter absoluto, tendo 

em vista que cabe à parte reclamante o ônus da prova, quanto ao fato 

constitutivo de seu direito, conforme preceitua o art. 373, I do Código de 

Processo Civil. No caso, a parte requerente apresentou impugnação, 

alegando que a assinatura na nota promissória é divergente aos demais 

documentos apresentados pela parte autora, não tendo sido assinado pela 

mesma. Todavia, em que pese a autora alegar que a assinatura é 

divergente aos documentos apresentados pela mesma, registra-se que a 

assinatura na nota promissória é idêntica ao constante na declaração de 

união estável apresentado no ID 9986696. Aliás, a reclamante tem uma 

série de outras negativações, conforme extrato da SERASA juntada na 

inicial, onde consta serem decorrentes de notas promissórias também. 

Comprovado a relação jurídica, cabia à parte autora apresentar 

comprovantes de pagamentos, ônus que não se desincumbiu. Presentes 

indícios substanciais de que os débitos que ensejaram as negativações 

são devidos, presume-se verdadeira a versão posta na contestação e, 

havendo débitos, a inclusão da devedora nos cadastros restritivos de 

crédito constitui exercício regular do direito. Dessa forma não há que se 

falar em inexistência de débitos, bem assim de configuração de danos 

morais. Não resta dúvida, portanto, de que a parte reclamante não quitou 

seu débito com a requerida. Restou evidente que a parte demandante, 

intencionalmente, alterou a verdade dos fatos, buscando vantagem 

indevida, incorrendo, portanto, no inciso II, do art. 80, do Código de 

Processo Civil. Os fatos mencionados demonstram atitude de deslealdade 

processual, caracterizando a parte reclamante como litigante de má-fé. 

Condutas como essa, onde o único intento é o lucro fácil, por meio da 

violação da boa-fé contratual e processual, têm abarrotado os juizados 

especiais de processos, retardando o julgamento de causas legítimas e 

onde as partes mais necessitam da tutela jurisdicional. Isto posto, nos 

termos do art. 487, I, do CPC, DECIDO PELA IMPROCEDÊNCIA da pretensão 

deduzida na inicial, bem como CONDENO a parte autora ao pagamento de 

multa de 9% sobre o valor da ação, corrigidos à época do pagamento. 

Ademais, ainda, CONDENO a parte autora ao pagamento das custas do 

processo, bem assim dos honorários do advogado que sugiro seja fixado 

no montante de R$ 1.000,00 (mil reais), nos termos do art. 55 da Lei n.º 

9.099/95. Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a 

submeto, conforme preceitua o art. 40 da Lei 9.099/95. MAISA ALVES DO 

CARMO Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) 

deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003318-16.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DENNIS ANDERSON SAKIYAMA PALMIERI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14394/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOLANGE ABREU DOS SANTOS (REQUERIDO)

CLEVERSON SCHMOLLER MAIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL DIOZ SILVA NETO OAB - MT19337/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1003318-16.2019.8.11.0037. REQUERENTE: DENNIS ANDERSON 

SAKIYAMA PALMIERI REQUERIDO: CLEVERSON SCHMOLLER MAIA, 

SOLANGE ABREU DOS SANTOS PROJETO DE SENTENÇA 1. Síntese dos 

fatos. Trata-se de ação de cobrança de cláusula penal moratória 

cumulado com indenização por danos materiais e morais. A parte autora 

aduz que comprou um imóvel das partes rés, posterior vendeu o imóvel 

para Sr. Marcelo Luciano, comprometendo-se a entregar o dito bem livre e 

desembaraçado de quaisquer ônus ou débitos, que após fechada a 

transação e recebido o pagamento pelo imóvel, o novo comprador 

(MARCELINO) foi impedido de efetuar a transferência do imóvel para seu 

nome, visto que o bem estava gravado junto a Prefeitura Municipal de 

Primavera do Leste, por débitos inadimplentes de IPTU e Taxa de Limpeza 

referente aos anos de 2014, 2015, 2016 e 2017. Alegou o autor que 

cobrou os requeridos, mas se negaram a quitar, assim o autor sustentou 

que desembolsou o valor, para não ocorrer em mora perante o Sr. 

Marcelo. Nos pedidos, requereu a aplicação da cláusula penal moratória, a 

indenização material e moral. A parte ré, devidamente citada, não 

compareceu à audiência de conciliação, mas apresentou contestação 

impugnando todos os pedidos. Dispenso o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/95. 2.FUNDAMENTOS Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do NCPC. - 

Revelia. Reconheço a revelia das requeridas, diante da ausência na 

audiência de conciliação, na medida que o Enunciado 78 do FONAJE 

dispõe: "O oferecimento de resposta, oral ou escrita, não dispensa o 

comparecimento pessoal da parte, ensejando, pois, os efeitos da revelia.” 

Portanto, conheço a revelia e seus efeitos, nos moldes do art. 20 da Lei n. 

9.099/95. Mérito Com o reconhecimento da revelia, presumem-se e 

verdadeiras as alegações de fato da parte autora. Além do mais, 

constata-se que a parte autora trouxe aos autos provas suficientes para 

comprovar o fato constitutivo do seu direito, conforme determina o artigo 

373, I, do CPC, tais como contrato e certidão positiva do débito do imóvel 

em lide. Outrossim, as requeridas confirmaram que não efetuaram os 

pagamentos dos tributos que incidiam sobre o imóvel. No entanto, 

alegaram a exceção do contrato não cumprido, sustentando que o autor 

não providenciou a documentação para concluir a transferência do imóvel 

do loteamento Buritis II (imóvel dado em dação em pagamento pelo autor). 

Porém, as requeridas não se desincumbiram do seu ônus probatório 

quando alegaram fato impeditivo modificativo ou extintivo do direito do 

autor, isto é, as requeridas já estão na posse do imóvel, mas não 

atestaram que quitaram o ITBI e demais emolumentos para concluíram a 
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transferência. Dessa maneira, diante da ausência de afastamento do ônus 

nos termos do art. 373, II, do CPC e diante da presunção de veracidade 

causada pela revelia deve prevalecer a versão narrada na inicial, posto 

que as requeridas não se desvencilharam deste ônus. Insta salientar que 

o princípio da obrigatoriedade dos contratos informa que uma vez 

efetivado o acordo de vontades, sendo o contrato válido e eficaz, as 

partes passam a ser obrigadas a cumpri-lo. No mesmo trilhar, Maria Helena 

Diniz pontua: “o contrato, uma vez concluído livremente, incorpora-se ao 

ordenamento jurídico, constituindo uma verdadeira norma de direito, 

autorizando, portanto, o contratante a pedir a intervenção estatal para 

assegurar a execução da obrigação porventura não cumprida segundo a 

vontade que a constituiu.”. No caso, a cláusula primeira do contrato foi 

inadimplida pelas requeridas, que entregaram o imóvel, objeto do contrato, 

com ônus reais (IPTU e taxas), assim, deve incidir em favor da parte 

autora a cláusula penal moratória, prevista na cláusula terceiro, que prevê 

multa de 10% sobre o valor do imóvel. Contudo, a multa moratória 

correspondente a R$ 16.500,00 se apresenta inequivocamente 

exagerada, tendo em vista que o inadimplemento ocorreu sobre parte 

acessória do contrato, sem prejudicar sua higidez. Em razão disso, e ante 

os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, reduzo a cláusula 

penal ao valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), o que faço com suporte no 

artigo 412, do Código Civil Brasileiro. Em relação aos danos materiais faz 

jus a parte autora a quantia de R$ 9.130,25, vez que quitou os tributos e 

taxas que incidiam sobre o bem imóvel, o dispêndio financeiro foi 

comprovado com juntada do boleto que detém a marca de 

protocolo/registro da agência bancária na lateral do documento. ID. um. 

20911593 - Pág. 1. Quanto ao dano moral, não vislumbro a ofensa aos 

direitos da personalidade da parte autora, isto é, o fato não configurou 

efetiva lesão à honra ou ao bom nome da parte autora, consistindo em 

mero descumprimento contratual. O dano moral, à luz da Constituição 

Federal, é a agressão à dignidade da pessoa humana, de modo que, para 

configurar dita agressão, não basta qualquer contrariedade. Via de regra, 

o descumprimento de um dever contratual não é causa que, por si só, 

gera o dano moral. Por fim, diante do exposto, não há elementos para 

reconhecer a litigância de má-fé sustentada pela requerida. 3. Dispositivo. 

Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA das pretensões 

deduzidas na inicial, extinguindo o processo com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487, inciso I, do CPC, para: 1. condenar as partes 

requeridas em cláusula penal moratória, que corresponde a quantia de R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, e 

juros simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir do 

inadimplemento; 2. Condenar as requerias em danos materiais no valor de 

R$ 9.130,25 (nove mil cento e trinta reais e vinte e cinco centavos), com 

correção monetária, indexada pelo INPC, a partir do prejuízo e juros 

simples de mora de 1% (um por cento), ao mês, a partir da citação; 3) 

indeferir a reparação em danos morais; 4) conceder à parte autora os 

benefícios da Justiça Gratuita em eventual recurso. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). 

Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, 

conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, 

com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as 

partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004623-06.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JANIO EVANDRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO PORTES JUNIOR OAB - MT10772-O (ADVOGADO(A))

DAIANE LUZA OAB - MT14059/O (ADVOGADO(A))

PEDRO EMILIO BARTOLOMEI OAB - MT12.306-B (ADVOGADO(A))

MARIANA CALVO CARUCCIO OAB - MT19412/O (ADVOGADO(A))

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1004623-06.2017.8.11.0037. REQUERENTE: JANIO EVANDRO DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO S/A SENTENÇA 1. Síntese dos Fatos. 

Trata-se de ação de indenização por cobrança indevida, cumulado com 

repetição de indébito e danos morais. Aduziu a parte autora que foram 

debitados sem qualquer solicitação, ou autorização, em sua conta 

corrente valores referentes a: "Economia Premiável" Bradesco, de maio de 

2016 a dezembro de 2016 no valor de R$ 20,00 (vinte reais); Seguro 

Superprotegido no valor de R$ 4,20 (quatro reais e vinte centavos) 

durante 08 (oito) meses; Seguros e Serviços no valor de R$ 50,00 

(cinquenta reais), durante 03 (três) meses Seguro de Vida – Bradesco 

Vida e Previdência no valor de R$ 33,77 (trinta e três reais e setenta e 

sete centavos) de janeiro a dezembro de 2016 e R$36,18 (trinta e seis 

reais e dezoito centavos) de janeiro a junho de 2017. Com base em tais 

alegações, o Reclamante pleiteia, dentre outros pedidos, a condenação do 

Reclamado em indenização por danos materiais, em dobro, além da 

condenação da ré em indenização por danos morais. Na contestação, a 

requerida defendeu a legitimidade dos descontos e pugnou pela 

improcedência dos pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do 

artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos. Mérito 

Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de Defesa do 

Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da prestação 

do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de serviços, 

conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. 

Cinge-se a controvérsia acerca da existência de cobrança indevida e de 

falha na prestação no serviço. A requerida defendeu a contratação do 

produto, e provou a contratação ao juntar aos autos gravação telefônica 

que comprova a contratação do produto bancário Economia Premiável 

Bradesco e demais seguros. Destaca-se que na petição inicial a parte 

autora nega qualquer autorização de desconto. Todavia, a gravação 

telefônica juntada (id. 12219703) provou que foi adquirido o produto 

"Economia Premiável Bradesco" e que na oportunidade o autor confirmou 

que já possuía três seguros. Portanto, as alegações da parte autora não 

correspondem com a realidade. Além do mais, em audiência de instrução, 

o autor confirmou que concordou em contratar a Economia Premiável por 

vinte reais, por mês, e não por duzentos reais por mês, afirmação 

contraditória ao que apôs na inicial, na medida que na nesta foram 

negados todos os descontos reclamados. Referente ao produto Economia 

Premiável foi descontado somente o valor de vinte reais, assim a requerida 

agiu conforme o contrato verbal entabulado. Dessa forma, provou-se que 

não houve descontos indevidos, portanto, inexistindo ato ilícito não há que 

se falar em indenização material e reparação em danos morais. Dispositivo 

Em face do exposto, OPINO PELA IMPROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES 

DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual 

submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. 

Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003368-42.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME CESAR DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODOLFO SORIANO WOLFF OAB - MT11900-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MM TURISMO & VIAGENS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSELY CRISTINA MARQUES CRUZ OAB - SP178930-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO
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1003368-42.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GUILHERME CESAR DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: MM TURISMO & VIAGENS S.A PROJETO DE 

SENTENÇA Relatório. Noticiou a parte Reclamante, em síntese, que 

adquiriu passagens aéreas no site da requerida, passagens para o dia 

19/06/2019, com volta para o dia 24/06/2019, no valor de R$ 2.044,92, 

voos operados pela cia Avianca, que no dia 03/05/2019 houve alterações 

nos voos, e que as opções ofertadas pela requerida foram reembolsos ou 

chegada antecipada no aeroporto. Que diante das informações procedeu 

à compra de outras passagens, tendo reprogramado a viagem, assim 

estendeu a viagem para dia 17 de junho ao dia 25 de junho. Alegou que 

não houve reembolso. Nos pedidos requereu a indenização material no 

valor de R$ 937,34, referente a despesas superiores às planejadas, mais 

R$ 777,86 referente a despesas de hospedagem, a restituição dos 

valores das primeiras passagens e a reparação moral. A Reclamada 

sustentou sua ilegitimidade passiva, alegou que atuou como 

intermediadora e se opôs aos pedidos. Fundamento e decido. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados no art. 

2º e art. 38, da Lei nº 9.099/95 c.c. art. 1.046, §2º e §4º, do CPC c.c. 

Enunciados nº 161 e 162, do FONAJE. Preliminar de ilegitimidade passiva. 

No caso, merece acolhimento a preliminar arguida. Visto que, no caso em 

tela, houve apenas intermediação na aquisição da compra das passagens, 

não houve venda de pacote turismo pelas empresas rés, nesses casos 

não há responsabilidade solidária da empresa requerida com a companhia 

aérea (Avianca), pois o contrato de intermediação limita-se ao negócio da 

venda dos bilhetes. Esse entendimento foi firmado pelo STJ: “1. A 

jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das 

agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. 

No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a 

venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua 

responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte 

aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no 

polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1453920/CE, Relator 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

9/12/2014, DJe 15/12/2014.)”. No mesmo trilhar: “Entretanto, esta Corte 

Superior firmou entendimento de que as agências de turismo não 

respondem solidariamente pela má prestação dos serviços na hipótese de 

simples intermediação de venda de passagens aéreas. Confira-se: 

AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. 

INEXECUÇÃO DO SERVIÇO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. AGÊNCIA DE 

TURISMO. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM RECONHECIDA. 1. A 

jurisprudência deste Tribunal admite a responsabilidade solidária das 

agências de turismo apenas na comercialização de pacotes de viagens. 2. 

No caso, o serviço prestado pela agência de turismo foi exclusivamente a 

venda de passagens aéreas, circunstância que afasta a sua 

responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte 

aéreo e autoriza o reconhecimento da sua ilegitimidade para figurar no 

polo passivo da ação indenizatória decorrente de cancelamento de voo. 3. 

Agravo regimental não provido. (AgRg no REsp n. 1453920/CE, Relator 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

9/12/2014, DJe 15/12/2014.) CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. RECURSO 

ESPECIAL. TRANSPORTE AÉREO. INEXECUÇÃO DOS SERVIÇOS 

PRESTADOS. NÃO OCORRÊNCIA DA RESPONSABILIDADE OBJETIVA E 

SOLIDÁRIA DA AGÊNCIA DE TURISMO. CARACTERIZAÇÃO DA CULPA 

EXCLUSIVA DE TERCEIRO. INCIDÊNCIA DAS HIPÓTESES PREVISTAS NO § 

3º, I, II, DO ART. 14 DO CDC. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD CAUSAM 

RECONHECIDA. 1. No pleito em questão, os autores contrataram com a 

empresa de turismo a compra e venda de passagens aéreas Brasília - 

Fortaleza, sendo que tal serviço, como restou demonstrado, foi 

regularmente prestado. Comprovado, também, que os autores não 

puderam utilizar os bilhetes da empresa TRANSBRASIL, em razão desta 

interromper seus serviços na época marcada, não efetuando, assim, os 

vôos programados. 2. Não se tratando, in casu, de pacote turístico, 

hipótese em que a agência de viagens assume a responsabilidade de todo 

o roteiro da viagem contratada, e tendo, portanto, inexistido qualquer 

defeito na prestação de serviço pela empresa de viagens, posto que as 

passagens aéreas foram regularmente emit idas, incide, 

incontroversamente, as normas de exclusão de responsabilidade 

previstas no art. 14, § 3º, I e II, do CDC. Reconhecimento da ilegitimidade 

passiva ad causam da empresa de viagens, ora recorrente. 3. Recurso 

conhecido e provido. (REsp n. 758.184/RR, Relator Ministro JORGE 

SCARTEZZINI, QUARTA TURMA, julgado em 26/9/2006, DJ 6/11/2006, p. 

332.) Com efeito, não existindo defeito na prestação do serviço da 

recorrente venda de passagens aéreas e não lhe incumbindo a 

responsabilidade pelo efetivo cumprimento do contrato de transporte 

aéreo, fica evidenciada a sua ilegitimidade para figurar no polo passivo da 

ação de reparação de danos movida pelos recorridos, devendo ser 

restabelecida, nesse ponto, a sentença, inclusive quanto aos ônus de 

sucumbência. Ante o exposto, CONHEÇO do agravo e DOU PROVIMENTO 

ao recurso especial para restabelecer a sentença quanto à ilegitimidade 

passiva ad causam da recorrente. Publique-se e intimem-se. Brasília-DF, 

11 de setembro de 2018. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA Relator 

(STJ - AREsp: 1352367 SP 2018/0218090-8, Relator: Ministro ANTONIO 

CARLOS FERREIRA, Data de Publicação: DJ 18/09/2018).”. Verifica-se que 

os bilhetes aéreos foram devidamente adquiridos e disponibilizados aos 

consumidores, logo o serviço foi prestado de forma regular, pois o 

cancelamento e adiantamento não ocorreu por ato da empresa 

intermediadora, e sim pela companhia aérea que é responsável pelo êxito 

do contrato de transporte. Em recente decisão o Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso do Sul dispôs acerca da figura da requerida: "AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – AÇÃO COMINATÓRIA – TRANSPORTE AÉREO – 

REALOCAÇÃO EM VOO – AGRAVANTE QUE FIGUROU NA RELAÇÃO 

JURÍDICA COMO MERA INTERMEDIADORA NA COMPRA DE PASSAGENS 

AÉREAS – IRRESPONSABILIDADE PELO CUMPRIMENTO DA 

DETERMINAÇÃO – RECURSO PROVIDO. Em que pese a agravante ter 

como objeto, também, os préstimos de serviços como "agência de 

viagens", sua atuação no caso dos autos limitou-se à intermediação na 

compra de passagens aéreas, o que exclui sua responsabilidade pelo 

cumprimento da determinação de realocação do agravado em outro voo.

(TJ-MS - AI: 14115174620198120000 MS 1411517-46.2019.8.12.0000, 

Relator: Des. Luiz Tadeu Barbosa Silva, Data de Julgamento: 13/11/2019, 

4ª Câmara Cível, Data de Publicação: 14/11/2019)”. Dessa forma, 

reconheço a ilegitimidade passiva da empresa Requerida para figurar no 

polo passivo da presente demanda. Dispositivo. Ante o exposto, OPINO 

pelo acolhimento da preliminar de ilegitimidade passiva, para declarar que a 

parte Requerida é parte ilegítima para figurar no polo passiva da presente 

demanda. Em decorrência extingue-se o feito sem resolução de mérito nos 

termos do artigo 485, VI, do CPC. Fica revogada a decisão antecipatória 

proferida (Id. Num. 21092006 - Pág. 2). Sem custas e sem honorários 

neste grau de jurisdição. Remeto os autos ao Excelentíssimo Juiz Togado 

para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da Lei 

9.099/95. Tathyane G. Da Matta Kato Juíza Leiga Vistos. HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1004300-30.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO CAMILO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIL SOUSA LIRA OAB - MT26230/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A 8308- SUPERINTEDÊNCIA OPERACIONAL 

REGIONAL N/CO CUIABA MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004300-30.2019.811.0037 Reclamante: ADAO CAMILO. Reclamados: 

BRADESCO SEGUROS S/A, ESTADO DE MATO GROSSO e 

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN PROJETO DE 

SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da 

Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 

12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. O processo está suficientemente 

instruído, prescindindo-se de outras provas para o julgamento. Diante 

disso, julgo-o antecipadamente, com fundamento nos princípios da 

celeridade e da economia processual, bem como no artigo 355, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Breve síntese processual. Trata-se de Ação de 

Obrigação de Fazer c/c. Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c. 
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Pedido de Tutela Antecipada, proposta por ADAO CAMILO em desfavor de 

BRADESCO SEGUROS S/A, tendo como litisconsortes o ESTADO DE 

MATO GROSSO e o DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO - DETRAN 

(Id. 22292950). Foi concedida tutela antecipada em desfavor dos entes 

Reclamados, para determinar que o DETRAN realize a baixa dos registros 

do veículo em nome do Autor, bem como para que o Estado de Mato 

Grosso suspenda a cobrança de IPVA a partir da data da comunicação da 

avaria de grande monta (17/07/2017) – Id. 24992383. O DETRAN 

apresentou contestação no Id. 25587267 e O Estado de Mato Grosso 

apresentou no Id. 25652821. A parte Bradesco Seguros S/A apresentou 

sua peça contestatória no Id. 28978566. A parte Reclamante impugnou às 

contestações (Id. 26948084, Id. 27227829 e Id. 29425170). Vieram os 

autos conclusos. Litisconsórcio Necessário. Diz o art. 114, do CPC que: “O 

litisconsórcio será necessário por disposição de lei ou quando, pela 

natureza da relação jurídica controvertida, a eficácia da sentença 

depender da citação de todos que devam ser litisconsortes”. Na hipótese 

apresentada, a relação jurídica tem como natureza a transferência/baixa 

do veículo, o pagamento de multas, impostos e licenciamentos. A 

Autarquia Estadual (Detran) é o órgão responsável pelo registro de 

transferências/baixas de veículos no estado, bem como pelo lançamento 

das multas/penalidades e recolhimento de licenciamentos e seguro, ao 

passo que o Estado de Mato Grosso é o ente responsável pela 

arrecadação do imposto (IPVA). Logo, para ter eficácia, a sentença 

judicial depende da citação dessas entidades, as quais devem integrar o 

polo passivo como litisconsortes necessários. Preliminares. O DETRAN 

alega ilegitimidade passiva, por inexistir relação jurídica com a parte 

Reclamante, todavia afasto a preliminar pelas razões já expostas. A 

Autarquia Estadual deve figurar no polo passivo da demanda como forma 

de garantir a eficácia da decisão judicial. Por seu turno, o Estado de Mato 

Grosso também pede o reconhecimento de sua ilegitimidade passiva, o 

que de plano a afasto, por existir discussão judicial quanto ao responsável 

tributário do imposto de sua competência. Mérito. Compulsando a inicial, 

verifica-se que a pretensão autoral tem como finalidade: I – obter a 

transferência/baixa do veículo de seu nome; II – obstar a cobrança dos 

respectivos débitos em seu desfavor; e ainda III – indenização por danos 

materiais e morais. Passo à análise de cada pedido. Transferência/Baixa 

da Propriedade do Veículo. Pretende o autor obter a transferência/baixa 

da propriedade do veículo VW/GOL (características descritas na inicial), 

em razão da superveniência de sinistro que resultou na perda total do 

bem. Relata, que recebeu o prêmio do seguro em 2014, no entanto a 

Reclamada Bradesco Seguros não efetivou a transferência/baixa dos 

registros junto ao órgão de trânsito. Em análise do extrato do veículo 

emitido junto ao sistema do DETRAN (Id. 2223566), verifico que foi incluído 

o registro de avaria de grande monta na data de 17/07/2017, data na qual 

o órgão de trânsito foi cientificado da ocorrência do sinistro, conforme 

bem ressaltou o magistrado na decisão Id. 24992383. Portanto, a 

Reclamada Bradesco comunicou a Autarquia Estadual, conforme registro 

no sistema, sendo culpa dos próprios órgãos estaduais a não efetivação 

da baixa/transferência. Desta feita, o departamento de trânsito (DETRAN) 

deve realizar a transferência/baixa dos registros do nome da parte 

Reclamante, com a consequente baixa dos débitos administrativos como 

licenciamento, multas e seguro DPVAT. Obrigação pelo IPVA. Com relação 

aos débitos tributários, estes também não podem ser exigidos da parte 

Reclamante, tendo em vista que o veículo saiu de circulação em 2017, 

existindo, inclusive, anotação junto aos sistemas do DETRAN. Assim, a 

cobrança de débitos de IPVA a partir de 2017 deve ser suspensa, bem 

como os respectivos protestos. Dano Material. A parte Reclamante pleiteia 

indenização por danos materiais, no entanto não comprovou o prejuízo 

material suportado. Não foi anexado comprovante de pagamento de débito 

tributário ou administrativo indevido. Por esse motivo, improcede o pedido 

autoral. Dano Moral. Como comprovado no Id. 2229280, o nome do 

Reclamante foi protestado pelo Estado de Mato Grosso, por débito de IPVA 

que não era de sua responsabilidade adimplir. Ademais, a reclamada 

Bradesco Seguros comunicou o órgão de trânsito do sinistro. Assim 

sendo, resta evidente a conduta culposa do ente público ao protestar o 

nome do Reclamante por débito indevido. Nesse sentido, caracterizada 

responsabilidade civil do estado, consubstanciado pelo dano moral in re 

ipsa, conforme jurisprudência: 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 pelo afastamento 

das preliminares alegadas, bem como pela PROCEDÊNCIA PARCIAL dos 

pedidos autorais averbados nos autos para: a) DETERMINAR a 

transferência/baixa dos registros relativos ao veículo VW/GOL (PLACA: 

JZC4850 - COR: BRANCA), uma vez comprovada a comunicação do 

sinistro. b) DECLARAR a inexigibilidade da cobrança do IPVA e débitos 

administrativos (licenciamento, multa e seguro DPVAT) a partir de 2017, 

em desfavor da parte Reclamante. DETERMINO que os entes públicos se 

abstenham de efetuar cobranças, bem como que deem baixa nos 

respectivos débitos e cancelem eventuais protestos. 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, 24 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, 24 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004947-25.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PHABLO DHEISON COSTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA ALVES ARANA FRANZAO OAB - MT0018597A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORRO DA MESA CONCESSIONARIA S/A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1004947-25.2019.811.0037 Reclamante: PHABLO DHEISON COSTA DE 

OLIVEIRA Reclamada: MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA 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 de 

Obrigação de Fazer c/c. Indenizatória por Danos Morais e Materiais c/c. 

Pedido de Tutela Antecipada proposta por PHABLO DHEISON COSTA DE 

OLIVEIRA em desfavor da MORRO DA MESA CONCESSIONÁRIA S/A (Id. 

22870817). Não foi concedida tutela antecipada (Id. 23163549), restando 

infrutífera a audiência de conciliação (Id. 25839975). Apresentada 

contestação no Id. 26368790 e impugnação no Id. 26592999, 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 configura relação de consumo. Portanto, aplica-se o Código de 

Defesa do Consumidor, conforme jurisprudência: Usuário de rodovia - 

Concessionária de serviço público rodoviário - Subordinação ao CDC - 

Dano em veículo - Ressarcimento - Eventual culpa de terceiro não 

descaracteriza a responsabilidade direta da concessionária perante o 

usuário - Manutenção da sentença. (TJSP - Recurso Inominado 

0015371-92.2017.8.26.0071, Relator(a): Des. Gilmar Ferraz Garmes, data 

de julgamento: 10/06/2018, data de publicação: 10/06/2018, 2ª Turma 
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Cível). (Grifei). Por conseguinte, afasto a preliminar alegada pela parte 

Reclamada. Inversão do Ônus da Prova. Deixo para apreciar ao analisar o 

mérito. Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia indenização 

por danos materiais e morais, por ter sofrido avarias em seu veículo 

quando trafegava pela rodovia administrada pela Reclamada. Argumenta, 

que um objeto estava na pista e foi arremessado ao ser atingido por outro 

automóvel, vindo a atingir o seu veículo, ressaltando que não conseguiu 

localizar o referido objeto, porém registrou reclamação junto à empresa 

concessionária, fazendo juntar orçamentos e fotos do ocorrido. Por seu 

turno, a parte Reclamada pondera acerca da incerteza quanto à existência 

do objeto, pois não foi localizada por ela e pela parte Reclamante, 

afirmando que não foi comprovada falha na prestação dos serviços, bem 

como não foi provada conduta culposa ou omissão da concessionária e 

nexo causal. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que, a despeito de 

não se ter encontrado o objeto causador do dano, a parte Reclamante 

registrou o ocorrido por meio de fotos, boletim de ocorrências e vistoria da 

própria reclamada. Logo, existem indícios da ocorrência do fato. Nesse 

ponto, imperioso relatar que a responsabilidade civil da concessionária de 

rodovia é regida pela teoria do risco do empreendimento. Portanto, danos 

nos veículos dos usuários causados por objetos na pista ou que venham 

a ser arremessados por terceiros veículos, não excluem o dever de 

reparar o dano, pois são fatos compreendidos no risco de suas 

atividades. O consumidor, ao trafegar pela via, tem a legítima expectativa 

de chegar com segurança ao destino e sem ter qualquer avaria em seu 

bem, sentimento de segurança que é elevado ao trafegar nas rodovias 

sob concessão. A propósito, a jurisprudência se posiciona: (...) A 

existência de objeto na pista é risco do empreendimento de uma 

concessionária, não podendo a ré tentar repassar os prejuízos 

decorrentes de sua atividade para vítima do evento danoso. Danos 

materiais configurados e devidamente comprovados nos autos. Dano 

moral configurado. O valor da indenização deve ser mantido em R$ 

4.000,00, este adequado, razoável e proporcional ao caso dos autos. 

DESPROVIMENTO DO RECURSO. (TJRJ - Acórdão Apelação 

0028055-30.2015.8.19.0066, Relator(a): Des. Sônia de Fátima Dias, data 

de julgamento: 19/04/2017, data de publicação: 19/04/2017, 23ª Câmara 

Cível) – Grifei. No caso dos autos, não foi alegado e comprovado pela 

Reclamada qualquer fato ou circunstância capaz de infirmar as alegações 

autorais. Por essas razões, comprovado o dano material com a juntada 

dos orçamentos e demais provas, bem como a falha na prestação dos 

serviços, os pedidos iniciais devem ser julgados procedentes. Com 

relação ao dano moral, houve um plus de sofrimento pela peregrinação do 

reclamante junto à reclamada, na via administrativa, sem sucesso, bem 

como sofrimento pelo tempo decorrido para o conserto, às expensas 

próprias do reclamante, que segundo informado na impugnação à 

contestação, não teve condições de concluir por razões financeiras, 

restando parte dos repares pendentes de solução. 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$ 10.200,00 (dez mil e duzentos reais), o qual deverá ser acrescido de 

correção monetária pelo índice INPC a partir do efetivo prejuízo 

(23/06/2018), que no caso, considero a data da ocorrência do dano, de 

acordo com a Súmula 43, do STJ; e juros de mora de 1% a.m. a partir da 

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$ 4.000,00 (quatro 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, 24 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, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006992-36.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS TOMAZETTI (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-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°.: 

1006992-36.2018.811.0037. Reclamante: MARCOS TOMAZETTI. 

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 Anulatória de Autuação 

Administrativa c/c. Pedido de Tutela Antecipada, proposta por MARCOS 

TOMAZETTI em desfavor do ESTADO DE MATO GROSSO (Id. 15998135). 

Foi concedida tutela antecipada, determinando-se a suspensão da 

cobrança da multa administrativa (Id. 16485358). A parte Reclamada 

apresentou contestação no Id. 18095372, sendo impugnada no Id. 

18863083. 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 pretende 

obter a anulação da autuação administrativa sofrida, por ser inaplicável o 

art. 66 do Decreto n° 6.514/2008, utilizado como fundamento pela 

Administração. Aduz que a atividade de irrigação não é considerada 

efetiva ou potencialmente poluidora. Ademais, argumenta a inaplicabilidade 

do auto de infração, por força do art. 35, da Lei Complementar 592/2017, 

assim como, subsidiariamente, alega a desproporcionalidade na aplicação 

da multa. Por sua vez, o Estado de Mato Grosso defende a aplicação do 

art. 66 do mencionado decreto, alegando que as atividades efetiva ou 

potencialmente poluidoras não estão disciplinadas de forma exaustiva na 

legislação e que a atividade de irrigação por depender de prévio 

licenciamento, deve ser enquadrada como tal. Pois bem. De início, 

imperioso anotar que o ponto central a ser esclarecido é se a atividade de 

irrigação pode ser considerada como efetiva ou potencialmente poluidora, 

para fins de aplicação do art. 66 da norma em estudo. Assim dispõe o 

mencionado artigo: Art. 66. Construir, reformar, ampliar, instalar ou fazer 

funcionar estabelecimentos, atividades, obras ou serviços utilizadores de 

recursos ambientais, considerados efetiva ou potencialmente poluidores, 

sem licença ou autorização dos órgãos ambientais competentes, em 

desacordo com a licença obtida ou contrariando as normas legais e 

regulamentos pertinentes: (...) – Grifei. O Decreto Federal não explica em 

seu próprio texto o que seria considerado como atividade efetiva ou 

potencialmente poluidora. Porém, a Lei Federal n° 6938/1981, que trata 

sobre a Política Nacional do Meio Ambiente, enumera em seu Anexo VIII 

essas atividades. Ainda em nível federal, a Instrução Normativa n° 5, do 

IBAMA, em seu Anexo I, também especifica as atividades consideradas 

poluidoras. Já no plano estadual, o Código Estadual do Meio Ambiente (LC 

38/1995) faz referência às atividades potencialmente poluidoras. No 

entanto, em nenhuma dessas normativas há o enquadramento expresso 

da atividade de irrigação como de potencial ou efetiva poluição. O art. 66, 

do Decreto Federal em análise é uma norma punitiva, isto é, sua aplicação 

pode ocasionar a restrição de direitos. Portanto, deve ser interpretada 

restritivamente. Não é possível considerar que as atividades foram 

definidas como poluidoras de forma exemplificativa, permitindo a 

Administração ampliar a sua aplicação sem previsão expressa, o que 

poderia gerar arbitrariedades, além de violar o princípio da legalidade. 

Demais disso, a Resolução n° 284 do CONAMA, disciplinou sobre o 

licenciamento e empreendimentos de irrigação, definindo-a como 

“atividades que podem causar modificações ambientais”, exigindo-se 

licença ambiental. Isso, contudo, não significa dizer que seria atividade 

efetiva ou potencialmente poluidora, pois são definições diferentes. A 

normativa apenas admitiu que poderia causar modificações ambientais, 

razão pela qual exigiu a licença prévia para a atividade, porém não se 

pode defini-la como atividade poluidora sem previsão legal nesse sentido. 

Aliás, o Superior Tribunal de Justiça entende que a mera exigência de 

licença prévia, não pode resultar na presunção de que a atividade 
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desenvolvida seja potencialmente poluidora, vejamos: AGRAVO 

REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. CRIME AMBIENTAL. ART. 60, DA 

LEI Nº 9.605/1998. ATIVIDADE POTENCIALMENTE POLUIDORA. 

PRESUNÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. DANO EFETIVO NÃO COMPROVADO. 

AGRAVO REGIMENTAL NÃO PROVIDO. 1. A configuração do delito 

previsto no art. 60, da Lei nº 9.605/98, exige o desenvolvimento de 

atividade potencialmente poluidora sem a correspondente licença 

ambiental. O fato de ser exigida a licença ambiental não pode gerar a 

presunção de que a atividade desenvolvida pelo acusado seja 

potencialmente poluidora. 2. Agravo regimental não provido. (STJ - 

Acórdão Agrg no Resp. 1411354 / RS, Relator(a): Min. Moura Ribeiro, data 

de julgamento: 19/08/2014, data de publicação: 26/08/2014, 5ª Turma) – 

Grifei. Por essas razões, impõe-se a anulação do auto de infração objeto 

da presente análise judicial. 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 DECLARAR a nulidade do 

auto de infração n° 0082-E. Em decorrência, DETERMINO o cancelamento 

da cobrança da respectiva multa, pelo que ratifico a decisão liminar. 

Determino a baixa da carta de fiança juntada no Id. 23551024, se por outro 

motivo ainda estiver vigente. 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, 24 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, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005789-39.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VALCI DE MATTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIOGO LUIS BERTICELLI OAB - MT21675/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005789-39.2018.8.11.0037 Reclamante: Valci de Mattos 

Reclamado: Banco Santander (Brasil) S/A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, com respaldo no artigo 355, II, do Código de Processo Civil, 

delibero por julgar antecipadamente a lide. Fundamento e decido. Antes de 

enfrentar o mérito da lide, convém registrar algumas considerações 

acerca da revelia incorrida pelo Reclamado. Extrai-se dos andamentos 

processuais que, apesar de ter sido devidamente intimado, o Reclamado 

não compareceu à sessão de conciliação realizada nos autos (Id. nº 

15854206). Inobstante o Réu tenha protocolizado a sua defesa dentro do 

prazo previsto pela Súmula 11 da Turma Recursal Única de MT, tal fato 

não se presta a elidir o reconhecimento de sua revelia. Outrossim, apesar 

de o Reclamado ter tentado justificar a ausência de sua preposta em 

audiência, chegando inclusive a anexar um atestado médico à 

contestação, entendo que seus argumentos devem ser repelidos. 

Conforme pode ser visualizado no atestado, a data de emissão 

(09/10/2018) do documento é justamente a mesma data em que a carta de 

preposição foi juntada aos autos (Id. nº 15839444). Logo, tendo em vista 

que o Reclamado detinha prévio conhecimento de que a sua “preposta” 

não iria comparecer na audiência que haveria de ser realizada no dia 

seguinte (10/10/2018), tenho plena convicção de que a financeira não foi 

precavida em nomear outra pessoa para comparecer no solene ato 

conciliatório. Ante o exposto, com respaldo no artigo 20 da Lei nº 

9.099/95, reconheço a revelia da instituição Ré. Da preliminar: - Da 

impugnação ao pedido de justiça gratuita: Em que pesem as sucintas 

considerações preliminares ventiladas pelo Reclamado, entendo que as 

mesmas não comportam acolhimento, pois, segundo previsão contida no 

artigo 99, § 3º, do Código de Processo Civil, “presume-se verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”. 

(Destaquei). A meu ver, se o Reclamado defende a necessidade de 

rejeição do pedido de assistência judiciária formulado pelo Reclamante, 

cabia ao próprio banco apresentar a este juízo alguma prova passível de 

afastar o entendimento acerca da condição de miserabilidade jurídica da 

parte Autora, o que, definitivamente, não obteve sucesso em fazer. 

Consigno ainda que, independentemente da concessão do pedido de 

assistência judiciária, dispõe o artigo 54 da Lei nº 9.099/95 que: “O acesso 

ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas.”. (Destaquei). Ante o exposto, 

rejeito a preliminar arguida. Do Mérito: O Reclamante alegou na petição 

inicial que, na data de 20/06/2018, às 10h40min, estava na cidade de 

Cuiabá – MT a trabalho, bem como, que estacionou o seu veículo nas 

proximidades do Aeroporto Marechal Rondon. O Autor relatou que, após 

concluir seus afazeres, diligenciou ao seu veículo para fins retornar para 

Primavera do Leste – MT, no entanto, ao parar para abastecer o carro, 

constatou que a sua carteira havia sido furtada (a qual detinha não só 

documentos pessoais, como também, cartões de crédito). O Postulante 

esclareceu que, a fim de evitar a ação de meliantes, contatou o Reclamado 

(assim como outra instituição financeira) para solicitar o 

bloqueio/cancelamento de seu cartão de crédito e ainda, registrou um 

Boletim de Ocorrências. O Autor frisou que, apesar de ter realizado o 

procedimento correto, não evitou que fossem realizadas 07 compras com 

o seu cartão de crédito (das 11h19min até as 11h40min), no valor total de 

R$ 10.800,00. Além disso, o Reclamante esclareceu que, apesar de ter 

cancelado 05 compras, o Reclamado deixou de cancelar 02 compras no 

valor total de R$ 5.000,00, as quais entende que lhe estão sendo 

indevidamente cobradas. Com amparo nos referidos argumentos, o 

Reclamante ingressou com a presente demanda almejando não só a 

declaração de inexistência de débitos, como também, a condenação do 

Reclamado ao pagamento de um valor a título de repetição do indébito. Em 

sede de contestação, no tocante ao mérito, o Reclamado sustentou que as 

operações contestadas ocorreram por meio da digitação/confirmação de 

dados pessoais, cuja guarda é de exclusiva responsabilidade da parte 

Autora. Além disso, o Réu destacou que, ainda que houvessem indícios 

acerca da utilização fraudulenta dos dados pessoais do Reclamante, tal 

fato demonstraria que a financeira foi tão vítima quanto o consumidor, 

motivo pelo qual, entende que não pode ser responsabilizada. O Postulado 

defendeu não ter praticado nenhum ato ilícito, bem como, que não há 

possibilidade de ser declarada a inexistência do débito e ainda, que 

inexistem danos morais a serem indenizados. Com amparo nos referidos 

argumentos, o Reclamado pugnou pela improcedência da lide. Em 

consonância com o artigo 6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da 

prova em favor do Reclamante. Após promover a análise das 

manifestações apresentadas pelas partes, bem como, atento ao acervo 

documental protocolizado nos autos e ainda, considerando a revelia 

incorrida pelo Reclamado, tenho que o direito milita parcialmente em favor 

das pretensões inaugurais, conforme será devidamente fundamentado. - 

Da pretensão declaratória: Inicialmente, no que se refere à pretensão do 

Reclamante em obter o reconhecimento da inexigibilidade de qualquer 

débito referente aos fatos narrados (relacionados ao furto do qual foi 

vítima, bem como, da utilização indevida de seus dados para a realização 

de algumas compras por meio do cartão de crédito), entendo que o 

referido pleito comporta acolhimento. Da exegese das provas que 

instruíram a peça vestibular, tenho que restou devidamente comprovado o 

furto do qual o Reclamante foi vítima (Boletim de Ocorrência anexo ao Id. 

nº 14769060 c/c relação de compras sequenciais, por meio do cartão final 

nº 0221, anexa ao Id. nº 14769091), bem como, que poucos minutos após 

constatar o furto de sua carteira, comunicou tal fato ao Reclamado para 

fins de que o mesmo promovesse o bloqueio/cancelamento do seu cartão 

de crédito (Comprovante de Ligações anexo ao Id. nº 14769091). Via de 

regra, entendo que, assim como pontuou o Reclamado, a realização de 

transações por meio de cartão de crédito são responsabilidade do próprio 

cliente, pois, tais operações financeiras são realizadas apenas mediante a 

digitação de senha pessoal. No entanto, entendo que o referido 

entendimento não se aplica a presente demanda, pois, tão logo constatou 

que a sua carteira havia sido furtada (juntamente com seu cartão), o 

Reclamante não se manteve inerte. Embora o Reclamado tenha sustentado 

em sua defesa que o Autor não se preocupou em noticiar o furto ou 

solicitar o cancelamento do cartão, entendo que tais argumentos apenas 

fazem emergir o caráter genérico da contestação. Consoante alhures 
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mencionado, o Autor apresentou um espelho da ligação direcionada à 

instituição financeira às 11h42min, o que, definitivamente, detém total 

credibilidade, não só pela revelia do Reclamado (artigo 20 da Lei nº 

9.099/95), mas também, porque tal prova não foi pontualmente refutada 

(artigo 341 do CPC/2015). Inobstante o Postulante tenha contatado o 

Reclamado após o seu cartão já ter sido indevidamente utilizado 

(considerando que as compras indevidas foram concretizadas no 

intervalo de apenas 21 minutos, ou seja, das 11h19min às 11h40min), o 

mesmo extrato de ligações demonstra que o consumidor ligou 

anteriormente para o “Banco Bradesco”, pois, o cartão da referida 

financeira igualmente havia sido furtado. In casu, o Reclamante adotou 

todas as diligências que, até então, estavam ao seu alcance, pois, 

contatou o Reclamado por meio telefônico para relatar o infortúnio e ainda, 

registrou o competente Boletim de Ocorrências. Ademais, caso o 

Reclamado não tivesse sido imediatamente informado sobre o furto do 

cartão, não haveria nenhum motivo para que a financeira tivesse 

cancelado 05 das 07 compras indevidamente realizadas por meio do 

plástico, tanto é que, na fatura com vencimento previsto para julho/2018, 

apenas 02 compras indevidas continuavam a figurar em detrimento do 

Reclamante. Em se tratando o vínculo existente entre as partes de uma 

relação de consumo (em que as condutas dos fornecedores são 

inequivocadamente norteadas pelo princípio do interesse econômico), o 

Reclamado assume todos os riscos do seu negócio, motivo pelo qual, 

deveria ter adotado todas as medidas preventivas que se fizessem 

necessárias para evitar que consumidores como o Reclamante viessem a 

ser prejudicados. Não obstante tivesse pleno conhecimento acerca das 

transações indevidas realizadas na fatídica data de 20/06/2018, por algum 

inexplicável motivo o Reclamado não promoveu o cancelamento da 

totalidade das compras indevidas (mas, tão somente, de “apenas” 05 

compras irregulares), o que, definitivamente, demonstra uma falha na 

prestação dos seus serviços e, de forma alguma, pode ser utilizar como 

pretexto para penalizar o Reclamante. Consigna-se que a matéria debatida 

nesta lide não é estranha às atividades típicas desenvolvidas/fornecidas 

pela instituição financeira, razão pela qual, por se tratar de um fortuito 

interno, não detém o condão para afastar a responsabilidade do 

Reclamado. A fim de respaldar a fundamentação supracitada, oportuno 

transcrever os ensinamentos do doutrinador Bruno Miragem (Miragem, 

Bruno. Curso de direito do consumidor – 6. Ed. ver., atual. e ampl. – São 

Paulo: Editora Revista dos Tribunais, 2016, p. 614/615): “Todavia, 

refira-se, que no direito do consumidor, considerando que o regime de 

responsabilidade objetiva tem por fundamento o profissionalismo dos 

fornecedores e a existência do defeito, admite-se atualmente a distinção 

entre caso fortuito interno e caso fortuito externo, segundo os termos que 

já estabelecemos acima. Nesse sentido, de regra só é considerada 

excludente da responsabilidade do fornecedor o chamado caso fortuito 

externo, ou seja, quando o evento que dá causa ao dano é estranho à 

atividade típica, profissional, do fornecedor. Apenas nesta condição 

estará apta a promover o rompimento do nexo de causalidade, afastando 

totalmente a conduta do fornecedor como causadora do dano sofrido pelo 

consumidor. (...)”. (Destaquei). Portanto, considerando que, mesmo tendo 

sido advertida que o cartão de crédito havia sido objeto de furto, ainda 

assim o Reclamado não se dignou em cancelar todas as compras 

realizadas na data de 20/06/2018 (ou seja, estando a exigir, nos termos do 

artigo 39, V, do CDC, uma vantagem excessiva em face do consumidor), 

entendo que o Reclamado deve ser compelido em promover o 

cancelamento das compras que continuaram a subsistir de forma indevida 

(representadas pelos valor de R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00). - Do dano 

material: Já no que diz respeito à pretensão do Reclamante em auferir uma 

indenização a título de repetição do indébito, entendo que a mesma, com a 

devida vênia, não reivindica guarida. Reza o artigo 42, parágrafo único, do 

CDC que: “Art. 42. (...) Parágrafo único. O consumidor cobrado em quantia 

indevida tem direito à repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que 

pagou em excesso, acrescido de correção monetária e juros legais, salvo 

hipótese de engano justificável.”. (Destaquei). Concatenando o dispositivo 

supra à presente demanda, tenho que não se fazem concomitantemente 

presentes os requisitos caracterizadores da repetição do indébito. Apesar 

de em julho/2018 ter sido cobrada indevidamente do Reclamante a 

importância de R$ 5.000,00 (o que pode ser facilmente visualizado na 

fatura com vencimento em 06/07/2018, anexa ao Id. nº 14769135), o fato é 

que o consumidor não chegou a promover o pagamento do referido valor. 

Verifica-se que, embora a fatura de julho/2018 tenha sido representada 

pelo montante de R$ 5.556,88, o Reclamante realizou o pagamento de 

apenas R$ 556,88 (Id. nº 17182945), ou seja, os valores que 

correspondiam à sua dívida “real” (provenientes das compras 

reconhecidamente realizadas antes de 20/06/2018). Destarte, com 

respaldo nos argumentos supracitados, reitero que o pedido inerente à 

repetição do indébito deve ser refutado. - Do dano moral: Inobstante a 

irrefutável falha na prestação dos serviços do Reclamado, bem como, o 

fato do mesmo ter ventilado em sua defesa alguns argumentos para 

demonstrar a inexistência de danos morais indenizáveis (o que, 

salienta-se, apenas fortalece o entendimento acerca do caráter genérico 

da defesa), consigno que o Reclamante, ao elencar os pedidos da peça 

inaugural, não formulou nenhum pedido de condenação do banco ao 

pagamento de verba indenizatória a título de danos morais. Logo, por 

corolário lógico, a fim de evitar eventual caracterização de sentença ultra 

petita, não há como este juízo se pronunciar sobre eventual dano moral. - 

Do alegado descumprimento da liminar: Extrai-se dos andamentos 

processuais que, logo no início da marcha processual, este juízo deferiu o 

pedido liminar formulado pelo Demandante (Id. nº 15136653), determinando 

que o Reclamado suspendesse as transações bancárias efetuadas na 

data de 20/06/2018 e não viesse a inscrever o nome do consumidor juntos 

aos Órgãos de Proteção ao Crédito, conforme trecho que segue abaixo 

colacionado: “(...) Posto isso, DEFIRO, o pedido liminar e DETERMINO que a 

requerida proceda a suspensão das transações bancárias do autor, 

efetuados na data de 20/06/2018, às 12:19 horas, no valor de 

R$3.000,00(...) e o valor de R$2.000,00(dois mil reais, bem como 

DETERMINO que a requerida abstenha de cadastrar o nome do autor nos 

órgãos de restrição ao crédito em relação aos débitos supracitados, sob 

pena de multa única que fixo em R$5.000,00(cinco mil reais). (...)”. 

(Destaquei). Pois bem, embora o Reclamante tenha noticiado de forma 

incidental nos autos (manifestação e documentos anexos ao Id. nº 

17181786) que o seu nome foi negativado, entendo que não há como ser 

reconhecido o descumprimento da liminar pelo banco. Convém transcrever 

um pequeno trecho da inicial: “Outro ponto que deve ser levado a 

conhecimento da Vossa Excelência que o Requerente não busca com a 

presente ação o não pagamento da totalidade de sua fatura, pois existem 

compras realizadas pelo próprio Requerente e que nem são discutidas 

aqui.”. (Destaquei). Conforme pode ser visualizado na fatura anexa à 

exordial (com vencimento em julho/2018), estavam sendo cobradas do 

Reclamante dívidas anteriores ao furto, quais sejam: “NETALARMES” 

(parcela 03/04); “CASAS BAHIA” (parcela 02/03) e “ELETRO ATIVA” 

(parcela 01/03). A simples análise de tais compras demonstram que, 

independentemente do fato de o Autor ter solicitado o 

cancelamento/bloqueio de seu cartão em junho/18, ainda seriam geradas 

faturas com valores devidos nos meses de agosto/2018 e setembro/2018 

(neste caso, quando seria realizada a cobrança da última parcela 

referente à transação realizada junto à “ELETRO ATIVA”, no valor de R$ 

210,00). Segundo consta dos comprovantes de pagamento anexos à 

referida peça incidental, o Autor comprovou apenas o pagamento dos 

valores “devidos” correspondentes a julho e agosto/2018, ou seja, não 

demonstrou ter liquidado integralmente a dívida proveniente da utilização 

do cartão (excetuando-se, obviamente, as transações reconhecidamente 

indevidas e que não foram responsáveis pelo apontamento) que venceria 

em setembro/2018, motivo pelo qual, entendo que a anotação restritiva 

refletiu apenas o exercício regular do direito de credor do banco (artigo 

188, I, do Código Civil). Visando respaldar todo o alegado, segue 

transcrita, por analogia, uma decisão oriunda do TJMG: “APELAÇÃO CÍVEL 

- AÇÃO INDENIZATÓRIA - NEGATIVAÇÃO DE CRÉDITO - FATURA DE 

CARTÃO DE CRÉDITO INADIMPLIDA - CONTRATAÇÃO E UTILIZAÇÃO 

COMPROVADAS - COBRANÇA - EXERCÍCIO REGULAR DE DIREITO. - Não 

há falar em irregularidade da negativação do nome da parte, a justificar o 

acolhimento dos pedidos de declaração de inexistência de débito e 

condenação indenizatória, se restou claramente comprovada nos autos a 

contratação e efetiva utilização do cartão de crédito pela parte autora, 

como também, o inadimplemento de uma das faturas, e, neste cenário, 

inafastável o reconhecimento de que a cobrança do débito e a 

subsequente inscrição do nome do devedor nos cadastros restritivos de 

crédito consistem exercício regular do direito do credor e, como tal, não 

dão azo ao pedido indenizatório. (TJ-MG - AC: 10000191251933001 MG, 

Relator: Domingos Coelho, Data de Julgamento: 11/11/0019, Data de 

Publicação: 18/11/2019).”. (Destaquei). Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, rejeito a preliminar arguida e, no tocante ao mérito da lide, nos 

termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida 
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para DECLARAR a inexigibilidade das dívidas debatidas nos autos 

(referentes às transações fraudulentas realizadas na data de 20/06/2018, 

ou seja, quando o Autor teve o seu cartão de crédito furtado), não 

havendo de se falar em repetição do indébito ou em eventual 

descumprimento de liminar. Por fim, RATIFICO a decisão interlocutória 

vinculada ao Id. nº 15136653. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004184-24.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE BENA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA COPETTI OAB - MT0015746A-B (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 Processo n°.: 

1004184-24.2019.811.0037 Reclamante: ALINE BENA DE OLIVEIRA. 

Reclamadas: SOCIEDADE MANTENEDORA DE ENSINO E CULTURA - UNIC. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o relatório com fundamento 

no artigo 38 da Lei 9.099/1995. Breve síntese processual. Trata-se de 

Ação Declaratória de Inexistência de Débitos c/c. Indenização por Danos 

Morais c/c. Pedido de Tutela Antecipada proposta por ALINE BENA DE 

OLIVEIRA em desfavor da UNIC (Id. 22183016). Foi concedida tutela 

antecipada para determinar que a Reclamada se abstenha de efetuar 

qualquer tipo de cobrança extrajudicial, quer via telefone, e-mail ou outro 

meio – Id. 22258653. Audiência de conciliação restou inexitosa (Id. 

25330908), sendo que a parte Reclamada não compareceu ao ato, embora 

devidamente citada e intimada. A contestação foi apresentada no Id. 

25582573, não sendo impugnada pela parte Autora. 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 

cobrança indevida, sendo pleiteada a declaração de inexistência de 

débitos, torna-se necessária inversão do ônus da prova em favor da parte 

Reclamante, nos termos do art. 6°, VI, do Código de Defesa do 

Consumidor, pois incabível exigir prova da negativa de fato. Sem 

preliminares, passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a 

declaração da inexistência de débitos, bem como indenização por danos 

morais, em razão da cobrança indevida e pela falha na prestação dos 

serviços. Argumenta, que realizou acordo com uma assessoria de 

cobrança e efetuou o pagamento do valor de R$ 900,00 (novecentos 

reais), acreditando que tinha quitado o débito pendente. Ocorre, que 

continuou a ser cobrada por outros débitos por meio de várias 

assessorias de cobrança. Relata, que ao procurar a entidade de ensino, 

foi fornecido extrato financeiro que atesta a ausência de pendências 

financeiras em seu nome (Id. 22183033). Por seu turno, a Reclamada não 

compareceu na audiência de conciliação, embora devidamente citada e 

intimada, pelo que decreto sua revelia, nos termos do art. 20 da Lei 

9099/95 c/c. Enunciado 20 do FONAJE. Apesar disso, apresentou 

contestação, de forma tempestiva. Justifica as cobranças efetuadas 

contra a Reclamante pelo fato de existir mais de um contrato em nome dela 

em razão dos trancamentos e novas matrículas realizadas. Expõe que 

existiu débitos em contratos diferentes, por isso foram passados para 

assessorias diferentes, sendo que o débito quitado se referia à apenas 

um dos débitos. Pois bem. Da análise dos autos, verifico que a parte 

Reclamada anexou histórico financeiro da Reclamante apontando 

supostos débitos em aberto relativos aos meses de janeiro e fevereiro de 

2011, bem como termos de confissão de dívida demonstrando obrigação 

assumida para adimplir valores repassados para depois da conclusão do 

curso. No entanto, curioso notar que o extrato financeiro apresentado pela 

parte Reclamante apresenta informações relacionadas ao mesmo período 

de matrícula, porém com o registro de que os débitos de 2011 até 2017 

estariam todos pagos. Esse documento foi emitido pela própria Reclamada. 

O que se percebe, é que a Reclamada não possui qualquer controle 

quanto aos registros de débitos, pois seus próprios sistemas apresentam 

informações contraditórias. Ademais, contratam diversas assessorias de 

cobranças, as quais tentam a todo custo receber valores, pouco 

importando em informar o consumidor de forma adequada, esclarecendo 

sobre a que se refere o débito cobrado, qual contrato, qual parcela em 

atraso. Sequer foi enviado termo de acordo para Reclamante ou qualquer 

outro documento que apresente tais informações de forma clara. Portanto, 

o consumidor acaba efetuando o pagamento, acreditando que se tratava 

apenas de um débito ou que era o total dos débitos, quando na verdade, 

poderia se referir à apenas parte deles, condutas essas totalmente 

abusivas. A propósito: Declaratória de inexigibilidade de débito oriundo de 

utilização de cartão de crédito – Alegação de que houve quitação integral 

de acordo com valor passado em contato mantido com o credor – 

Protocolos juntados e comprovantes de pagamento dos valores 

informados que não infirmados ou esclarecidos – Ônus da prova do 

prestador de serviços em se tratando de relação de consumo e que não 

restou atendido – Quitação do débito presumida – Decorrente abusividade 

da negativação deste valor – Dano moral evidenciado – Valor bem 

arbitrado de acordo com os parâmetros adotados pela Turma Recursal – 

Sentença mantida – Recurso não provido. (TJSP - Acórdão Recurso 

Inominado 1001851-38.2018.8.26.0451, Relator(a): Des. Lourenço Carmelo 

Tôrres, data de julgamento: 30/10/2018, data de publicação: 10/12/2018, 1ª 

Turma Recursal Cível) – Grifei. Desta feita, entendo não comprovada a 

legitimidade dos débitos, razão pela qual a conduta da Reclamada, somada 

ao tempo perdido do consumidor, gerou aborrecimentos que transbordam 

o limite do razoável. Em consequência, improcede o pedido contraposto. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA do pedido contraposto, 

bem como pela PROCEDÊNCIA dos pedidos autorais para: a) DECLARAR a 

inexistência dos débitos cobrados em desfavor da Reclamante em relação 

ao período de 2011 a 2017. Em decorrência, DETERMINO que seja dado 

baixa nos registros de débitos, bem como sejam suspensas as cobranças 

por qualquer meio, pelo que ratifico a decisão liminar. b) CONDENAR a 

parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos morais no 

importe de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), os quais deverão ser corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC e juros de 1% a.m., ambos incidentes a 

partir do arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi apurado e 

quantificado em valores já atualizados. 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, 24 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, 28 de abril de 

2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005328-33.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PHILIPE CASARIN PEIXOTO OAB - MT22273/O (ADVOGADO(A))

RAFAEL BOQUE DA SILVA OAB - MT0013386A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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EVINER VALERIO

 

Processo n.º 1005328-33.2019.8.11.0037 Reclamante: Paulo Roberto de 

Oliveira Reclamada: Banco Bradesco Financiamentos S.A. Vistos etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38, in fine, da Lei nº. 

9.099/95. Fundamento e decido Sendo a prova documental suficiente para 

formar convencimento, passo ao julgamento antecipado da lide, nos 

moldes do art. 355, I, do CPC. Das Preliminares As preliminares arguidas 

pela Reclamada não têm o condão de obstar o julgamento da causa. Por 

este motivo rejeito todas as preliminares. Mérito Alega a parte requerente 

que efetivou um acordo para quitação do contrato de financiamento que 

possuía junto a parte Requerida, contudo esta não procedeu com a baixa 

do Gravame da Alienação Fiduciária. Afirma que efetivou a venda do 

veículo, contudo não pode transferir, em razão da manutenção do 

gravame, fato este que lhe gerou a multa por descumprimento do contrato. 

Aduz que tentou por diversas formas a solução administrativa, contudo, 

até o ajuizamento do feito o gravame continuava ativo, e em decorrência 

da manutenção dessa negativação sofreu prejuízo, requerendo assim 

indenização por danos morais e materiais e exclusão do protesto. A parte 

requerida, no mérito contesta a parte autora asseverando que é de 

responsabilidade da parte Autora a baixa do gravame, por meio da 

transferência do contrato de arrendamento. Afirma que era dever da parte 

Requerente entrar em contato para solicitar a baixa do gravame, contudo 

esta não o fez, sem maiores indagações ou explicações, pugnando ao 

final pela improcedência dos pedidos. A parte Requerente impugnou a 

contestação em todos os seus pontos. Em atenta análise dos autos 

denoto que na contestação a parte Requerida confundiu o presente 

contrato de alienação fiduciária com contrato de arrendamento mercantil. 

No caso é evidente que é dever da parte Requerida, por meio do sistema 

nacional de gravames efetivar a baixa deste logo que efetivada a quitação 

do débito. É incontroverso entre as partes que houve a quitação do débito, 

conforme comprovado pela parte Requerente no ID 23820966, bem como 

que a parte Reclamada não realizado a baixa do gravame logo após o 

pagamento. A inversão do ônus da prova libera o consumidor da 

obrigação de provar a existência dos fatos constitutivos do seu direito, 

passando a incumbência à parte contrária que deverá comprovar a 

existência de fatos impeditivos do direito da parte requerente, em virtude 

de a presunção passar a ser favorável a ela. Primeiramente, constata-se 

que a parte requerida NÃO juntou qualquer justificativa ou documento 

referente o motivo pelo qual houve a manutenção do gravame do veículo, 

mesmo depois de quitado o débito. Conquanto tenha a parte requerida 

alegado que a parte Requerente não tentou a solução do fato 

administrativamente, é evidente que foram solicitadas explicações sobre a 

manutenção do gravame, conforme documento de ID 23820970. Assim 

caberia a parte Requerida efetivar a baixa do gravame, logo que 

compensada a quitação do contrato. Ademais constato que a parte 

Requerente deixou de cumprir a tutela de urgência concedida no ID 

24711100, uma vez que efetuou a baixa do Gravame apenas em 

25.11.2019, conforme comprovado no ID 27584041. Em se tratando de 

relação de consumo é incumbência do responsável pela cobrança dos 

débitos, demonstrar de forma inconcussa o motivo pelo qual o gravame 

não foi devidamente baixado com a quitação do contrato, o que não logrou 

fazer a parte Requerida, ao contrário, se limitou a ficar no campo de 

afirmações sem bases sólidas. O que se constata compulsando a defesa 

é que resta razão a parte Reclamante. No que concerne à reparação do 

dano, incide a responsabilidade objetiva. O Código de Defesa do 

Consumidor preceitua em seu art. 14 que “O fornecedor de serviços 

responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos 

danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos 

serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre 

sua fruição e riscos”. Cumpre à prestadora de serviços agir com a 

diligência necessária a impedir a má prestação do serviço contratado, que 

possa acarretar prejuízo aos seus clientes e terceiros de boa-fé. Não há 

dúvida de que a conduta da requerida provocou transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, uma vez 

que a parte requerente teve prejuízos materiais, bem como despendeu do 

seu tempo útil para tentar solucionar o fato administrativamente, contudo 

não logrou êxito, comprovando assim o desvio produtivo do consumidor. A 

prova do reflexo patrimonial do prejuízo não se faz necessária, visto que o 

dano moral se configura pelo sofrimento humano resultante de lesão de 

direitos da personalidade. O dano moral prescinde de prova. Quanto ao 

valor da indenização em danos morais, o arbitramento deve levar em conta 

as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o grau de 

culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é a 

de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. 

Deve-se atentar, ainda, ao princípio da razoabilidade, a fim de que o valor 

não seja meramente simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da 

sanção, mas, também, de modo que não seja extremamente gravoso ao 

ofensor. A propósito, trago precedente do E. Tribunal de Justiça do Estado 

de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

C/C DANOS MORAIS – FINANCIAMENTO QUITADO - BAIXA GRAVAME – 

RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA – RESOLUÇÃO Nº 

320/2009 DO CONTRAN – BAIXA DO GRAVAME NÃO REALIZADA - 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO – DANO MORAL CARACTERIZADO 

– PEDIDO DE MINORAÇÃO– IMPOSSIBILIDADE - VALOR FIXADO DENTRO 

DOS PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – 

SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO. 1- O c. STJ já assentou 

que, de acordo com o artigo 14 do CDC, o fornecedor de serviços 

responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por 

defeitos relativos à prestação dos serviços (STJ REsp 1077077/SP). 2- 

Ocorrido a quitação do contrato de financiamento a instituição financeira 

tem responsabilidade a financeira de adotar as medidas cabíveis para que 

seja efetivada a baixa do gravame existente sobre o bem junto ao Órgão 

competente, nos termos do art. 9 da Resolução nº 320, de 05/06/2009 do 

CONTRAN – Conselho Nacional de Trânsito. 3- A demora injustificada na 

baixa do gravame pela instituição financeira constitui falha na prestação 

dos serviços e abuso de direito e impossibilita a regular alienação do 

veículo pelo proprietário, transtorno que supera o mero aborrecimento, 

dando ensejo à indenização por danos morais. 4-A fixação do quantum 

indenizatório a título de danos morais deve sopesar os critérios de 

razoabilidade e proporcionalidade, atentando-se ao grau de culpa do 

ofensor, extensão dos danos e capacidade econômica das partes, o 

caráter compensatório e punitivo da indenização. Se o valor fixado a título 

de dano moral se mostra justo, moderado e razoável, atende aos escopos 

da condenação, especialmente aquele de não se constituir em fator de 

enriquecimento ilícito e servir de reprovação e prevenção à conduta 

lesiva, não há falar em modificação. (N.U 0010959-16.2015.8.11.0004, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE 

MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 

15/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018) Feitas as ponderações supra, 

considero adequada a fixação da indenização pelo dano moral em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). Melhor sorte não assiste a parte Requerente 

quanto ao pedido de Danos Materiais, uma vez que não cabe a parte agir 

no sentido de aumentar o seu dano, conforme delimitado nos preceitos 

éticos do nosso ordenamento jurídico decorrente da boa-fé objetiva, 

denominado duty to mitigate the loss: o dever de mitigar o próprio prejuízo. 

Neste sentido é o posicionamento do Superior Tribunal de Justiça, 

conforme abaixo destacado: DIREITO CIVIL. CONTRATOS. BOA-FÉ 

OBJETIVA. STANDARD ÉTICO-JURÍDICO. OBSERVÂNCIA PELAS PARTES 

CONTRATANTES. DEVERES ANEXOS. DUTY TO MITIGATE THE LOSS. 

DEVER DE MITIGAR O PRÓPRIO PREJUÍZO. INÉRCIA DO CREDOR. 

AGRAVAMENTO DO DANO. INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. RECURSO 

IMPROVIDO. 1. Boa-fé objetiva. Standard ético-jurídico. Observância pelos 

contratantes em todas as fases. Condutas pautadas pela probidade, 

cooperação e lealdade. 2. Relações obrigacionais. Atuação das partes. 

Preservação dos direitos dos contratantes na consecução dos fins. 

Impossibilidade de violação aos preceitos éticos insertos no ordenamento 

jurídico. 3. Preceito decorrente da boa-fé objetiva. Duty to mitigate the loss: 

o dever de mitigar o próprio prejuízo. Os contratantes devem tomar as 

medidas necessárias e possíveis para que o dano não seja agravado. A 

parte a que a perda aproveita não pode permanecer deliberadamente 

inerte diante do dano. Agravamento do prejuízo, em razão da inércia do 

credor. Infringência aos deveres de cooperação e lealdade. 4. Lição da 

doutrinadora Véra Maria Jacob de Fradera. Descuido com o dever de 

mitigar o prejuízo sofrido. O fato de ter deixado o devedor na posse do 

imóvel por quase 7 (sete) anos, sem que este cumprisse com o seu dever 

contratual (pagamento das prestações relativas ao contrato de compra e 

venda), evidencia a ausência de zelo com o patrimônio do credor, com o 

consequente agravamento significativo das perdas, uma vez que a 

realização mais célere dos atos de defesa possessória diminuiriam a 

extensão do dano. 5. Violação ao princípio da boa-fé objetiva. 

Caracterização de inadimplemento contratual a justificar a penalidade 

imposta pela Corte originária, (exclusão de um ano de ressarcimento). 6. 

Recurso improvido. (REsp 758.518/PR, Rel. Ministro VASCO DELLA 
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GIUSTINA (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJ/RS), TERCEIRA 

TURMA, julgado em 17/06/2010, REPDJe 01/07/2010, DJe 28/06/2010) Por 

este motivo, rejeito o pedido de danos materiais decorrente do contrato 

confeccionado pela parte Requerente e o comprador do bem. Pelo 

exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 9.099/95, 

confirmo a tutela de urgência concedida no ID 24711100, bem como a 

multa ali fixada, e JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

deduzida para determinar a exclusão em definitivo do protesto e do 

gravame do veículo efetivado em nome da parte Requerente, bem como 

condenar a parte requerida ao pagamento de danos morais à parte 

requerente no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), corrigidos 

monetariamente pelo INPC, e acrescidos de juros simples de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos calculados desde a prolação desta sentença. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/95). Transitada em julgado, execute-se na forma da Lei (art. 523 e 

ss. do CPC). Nada sendo requerido, certifique-se e REMETA-SE ao 

ARQUIVO com as baixas, anotações e demais formalidades. SUBMETO o 

presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito para os fins 

estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Publicada no Sistema. 

Intime-se. Às providências. Bruno Felipe Monteiro Coelho Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004997-85.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GREGUI CENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISABETE FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT13905/B (ADVOGADO(A))

CARLOS CESAR MAMUS OAB - MT11555/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ BOMFIM OAB - MT0014533A (ADVOGADO(A))

BRUNO CESAR FIGUEIREDO MAMUS OAB - MT0015321A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo nº 1004997-85.2018.8.11.0037 Reclamante: Gregui Cena da 

Silva Reclamada: Águas de Primavera S.A. SENTENÇA Vistos etc. Deixo 

de apresentar o relatório, com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Ademais, em não havendo a necessidade de serem produzidas outras 

provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este 

juízo na formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente 

a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Da preliminar: A 

Reclamada sustentou como matéria preliminar que, não obstante tivesse 

sido devidamente intimado, o Reclamante deixou de comparecer 

pessoalmente na solenidade conciliatória, motivo pelo qual, pugnou pelo 

reconhecimento da contumácia e, por corolário, para que o processo 

fosse extinto sem a resolução do mérito. Em que pesem as relevantes 

considerações supracitadas, entendo que as mesmas não comportam 

acolhimento. De fato, não subsistem dúvidas acerca da ausência de 

comparecimento pessoal do Reclamante na audiência de conciliação, tanto 

é que o mesmo foi representado por uma procuradora (Id. nº 16981365). 

Todavia, extrai-se dos autos que, antes da realização da referida 

solenidade, o Autor já havia apresentado provas (Id. nº 16973198) de que 

iria realizar uma viagem (ou seja, não poderia estar presente na 

audiência), o que, a princípio, ensejaria a redesignação do ato. No entanto, 

oportuno rememorar que, em sessão de conciliação, a Reclamada não 

apresentou nenhuma proposta de acordo e, a meu ver, determinar a 

designação de uma nova audiência com a mesma finalidade iria ferir os 

princípios norteadores do Juizado Especial Cível (artigo 2º da Lei nº 

9.099/95), especialmente quando os autos já se encontram maduros para 

julgamento do mérito. Destarte, com supedâneo no princípio da economia 

processual, bem como, em respeito aos atos processuais já praticados (o 

que compreende não só a presença da Reclamada em audiência, como 

também, o oportuno protocolo de sua defesa), rejeito a preliminar arguida. 

Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial que foi negativado a 

pedido da Reclamada, em decorrência do inadimplemento de supostas 

dívidas. O Autor reconheceu que, embora fizesse uso dos serviços da 

Reclamada, todos os seus débitos se encontram quitados e ainda, desde 

dezembro/2012 a Unidade Consumidora que se encontrava em seu nome 

está desativada. O Postulante alegou que, ao questionar a Reclamada 

acerca das cobranças, foi informado que as mesmas se referiam a 

serviços relacionados à manutenção de um poço artesiano contratado em 

2012. No entanto, o Demandante relatou jamais ter contratado tais 

serviços, bem como, que as dívidas cobradas pela Reclamada acabaram 

negativando o seu nome junto ao Órgãos de Proteção ao Crédito, o que, 

por sua vez, comprometeu a realização de um financiamento habitacional. 

Por entender que foi negativado de forma indevida e que tal fato teria lhe 

proporcionado prejuízos de ordem moral e material (haja vista que, no 

decorrer da lide, a fim de agilizar a baixa dos apontamentos, acabou por 

aderir a um parcelamento dos débitos), o Reclamante ingressou com a 

demanda. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

sustentou que o Autor é titular da matrícula 433649, bem como, que os 

débitos questionados nos autos são provenientes de um parcelamento 

das faturas vencidas originalmente nos meses de janeiro a maio/2012. A 

Reclamada defendeu que, em decorrência do inadimplemento incorrido 

pelo Reclamante (o qual se utilizou dos serviços da empresa), apenas 

exerceu o seu direito de credora, não havendo de se falar em prática de 

ato ilícito ou ainda, na existência de danos morais ou materiais (repetição 

do indébito) a serem indenizados. Com amparo nos referidos argumentos, 

a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. Inicialmente, convém 

esclarecer ao Reclamante que, não obstante se trate de um direito básico 

inerente à pessoa do consumidor, a inversão do ônus da prova (artigo 6º, 

VIII, do CDC) não deve ser interpretada de forma absoluta, a ponto de lhe 

eximir da obrigação de apresentar em juízo provas mínimas acerca dos 

fatos constitutivos do direito perseguido (artigo 373, I, do CPC/2015). 

Nesse sentido, segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência do TJRO: 

“Apelação cível. Danos materiais e morais. Mercadoria paga e não 

recebida. Inversão do ônus da prova. Aplicação não automática. Recurso 

desprovido. A benesse prevista no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do 

Consumidor (inversão do ônus da prova), tal benefício não é absoluto, 

devendo ser utilizado com ponderação e bom senso, não isentando a 

parte-autora de trazer, conjuntamente com a peça exordial, as provas que 

tenha condições de produzir e que visem a demonstrar elementos mínimos 

de existência do fato constitutivo de seu direito. (TJ-RO - APL: 

00038103020158220014 RO 0003810-30.2015.822.0014, Data de 

Julgamento: 12/04/2019).”. (Destaquei). Após promover a análise das 

manifestações apresentadas, bem como, atento ao acervo documental 

protocolizado pelas partes, tenho que o direito não milita em favor das 

pretensões inaugurais. Com a devida vênia aos argumentos apresentados 

pelo Reclamante, tenho que os mesmos não detêm nenhuma 

verossimilhança e, a fim de respaldar o referido entendimento, subsistem 

nestes autos inúmeros indícios. Primeiramente, registra-se o Reclamante 

não apresentou absolutamente nenhum protocolo/senha de atendimento 

no intuito de demonstrar que chegou a buscar a Reclamada para 

questionar a origem dos débitos que lhe estavam sendo cobrados. 

Ademais, embora tenha reconhecido que chegou a manter vínculo com a 

Reclamada, bem como, que promoveu o pagamento de seus débitos e 

ainda, que as atividades relacionadas à sua “Unidade Consumidora” estão 

desativadas desde 2012, tenho que tais argumentos não fugiram da 

esfera das meras alegações, pois, o Postulante não apresentou nenhum 

comprovante de pagamento de faturas (ou mesmo eventual histórico de 

pagamentos) ou comprovante de que a matrícula cadastrada em seu nome 

tenha sido realmente desativada. Consigno que, de forma muito 

conveniente, o Reclamante deixou de instruir a peça vestibular com 

qualquer comprovante de residência e, ao emendar a sua inicial na data de 

27/07/2018, curiosamente foi apresentado um comunicado de débito que 

não só faz referência ao mês 03/2018 (quando, supostamente, a relação 

contratual já teria findado), como também, indica todos os débitos 

existentes em nome do consumidor. Via de regra, contemplo o 
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entendimento de que telas sistêmicas não se prestam a comprovar 

eventual vínculo negocial, pois, tratam-se de documentos unilaterais. No 

entanto, como a relação existente entre as partes é um fato incontroverso, 

tenho que, excepcionalmente, as telas colacionadas ao corpo da defesa 

não podem ser simplesmente ignoradas, precipuamente quando a parte 

Autora deixa de instruir a sua manifestação com documentos minimamente 

idôneos. Nesse sentido, segue transcrita, por analogia, uma decisão 

contemplada pelo TJSP: “Apelação cível - ação declaratória negativa 

cumulada com indenizatória por danos morais - prestação de serviço – 

telefonia – asseverado desconhecimento da dívida - relação jurídica 

comprovada - reprodução de telas sistêmicas a informar existente vinculo 

negocial entre as partes, bem assim a realização de pagamentos - 

desnecessidade, no contexto, da apresentação do contrato escrito, ou 

ainda da sua gravação - prova do adimplemento não levada a efeito - 

débito exigível - restrição legítima - dano moral não evidenciado - resultado 

de improcedência preservado - recurso improvido. (TJ-SP - AC: 

10028361420198260405 SP 1002836-14.2019.8.26.0405, Relator: Tercio 

Pires, Data de Julgamento: 23/01/2020, 34ª Câmara de Direito Privado, Data 

de Publicação: 23/01/2020).”. (Destaquei). Logo, considerando que as 

referidas telas demonstram a existência de débitos vencidos no longínquo 

ano 2012 (os quais, na verdade, se referem aos serviços mensais 

prestados pela concessionária que, por sua vez, vieram a ser cobrados 

em 2016), bem como, registram a formalização de um acordo no valor total 

de R$ 756,51 e ainda, não tendo sido apresentados junto à inicial os 

oportunos comprovantes de pagamento, entendo que as negativações 

registradas em detrimento do Reclamante apenas refletiram o exercício do 

direito de credora da Reclamada, não havendo como imputar à mesma a 

prática de qualquer ato ilícito (artigo 188, I, do Código Civil). Outro ponto 

que não pode ser ignorado por este juízo reside no fato de que o 

Reclamante, conscientemente, no curso dos autos, não só aderiu a um 

acordo junto à Reclamada, como também, promoveu o devido pagamento 

de sua dívida (Id. nº 14421262). Inobstante o Autor tenha justificado que 

precisava de seu nome sem qualquer mácula para fins de realizar um 

financiamento, mais uma vez não foram apresentadas provas aptas a 

sustentar o direito perseguido, como, por exemplo, algum comprovante do 

famigerado financiamento. De forma diversa do que quis fazer prevalecer 

o Reclamante (Id. nº 14421244), bem como, considerando os demais 

fundamentos exarados no presente decisum, entendo que o fato do 

mesmo ter promovido o pagamento das pendências que lhe estavam 

sendo cobradas fortalece sobremaneira a tese defensiva, não subsistindo 

nenhuma possibilidade de ser reconhecida qualquer falha na prestação 

dos serviços da Reclamada (artigo 14, § 3º, II, do CDC). Por derradeiro, 

não tendo o Reclamante apresentado provas mínimas para fortalecer a 

narrativa inaugural (restando patente o descumprimento dos preceitos do 

artigo 373, I, do CPC/2015), tenho que outro caminho não há a ser trilhado 

por este juízo, senão contemplar a improcedência dos pedidos iniciais, 

inclusive àquele apresentado na manifestação incidental (no tocante à 

repetição do indébito). Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito a 

preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do artigo 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE a ação. Por fim, REVOGO a decisão interlocutória 

vinculada ao Id. nº 14354743. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Nº: 

1001469-43.2018.8.11.0037 Promovente: GEIZON RICARDO CIRINO 

Promovido: CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - MATOGROSSENSE S.A 

Vistos, etc. Consigno que a questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispensado o relatório, a teor do 

disposto no art. 38, da Lei n.º 9099/95. Pois bem. Trata-se de Ação de 

indenizatória por danos morais e materiais proposta por GEIZON RICARDO 

CIRINO em desfavor de CONCESSIONARIA DE RODOVIA SUL - 

MATOGROSSENSE S.A., objetivando reparação em danos morais e 

materiais decorrentes da falha na prestação do serviço. Alega o autor que 

no dia 20/12/2017, por volta das 07:h30min, trafegava na rodovia BR 163, 

km 520, Campo Grande/MS sentido São Gabriel/MS, administrada pela Ré, 

foi alvejado com pedras no para-brisa de seu veículo, que assustado com 

o barulho parou o veículo e verificou que o para-brisa quebrou de fora a 

fora. Aduz que contatou a Requerida para relatar o ocorrido e encaminhou 

e-mail com pedido de ressarcimento, todavia, não obteve êxito. A 

Reclamada contestou alegando que não praticou nenhum ato ilícito contra 

o Autor, que não existe prova de que existia uma obra ou limpeza na pista 

na data informada na inicial. Pugna ao final pela improcedência dos 

pedidos autoral. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão. Tratando-se a Reclamada de uma concessionária de serviço 

público que explora atividade de manutenção/fiscalização da rodovia 

mediante a cobrança de pedágio dos condutores, entendo ser irrefutável a 

relação de consumo existente entre os litigantes. Nesse sentido, segue 

abaixo colacionada uma decisão proveniente do TJSC: ?AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, 

MATERIAIS E ESTÉTICOS DECORRENTES DE ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

DECISÃO QUE RECONHECEU A INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, REJEITANDO A PRESCRIÇÃO TRIENAL PREVISTA NO ART. 

206, § 3º, INC. V, DO CÓDIGO CIVIL. INCONFORMISMO DA DEMANDADA. 

RELAÇÃO DE CONSUMO ENTRE A CONCESSIONÁRIA DE SERVIÇO 

PÚBLICO RESPONSÁVEL PELA CONSERVAÇÃO DE RODOVIA E O 

USUÁRIO DESTA. PEDIDO INDENIZATÓRIO, POR CONSEGUINTE, SUJEITO 

AO PRAZO PRESCRICIONAL DE CINCO ANOS TIMBRADO NA 

LEGISLAÇÃO CONSUMERISTA. DECISÃO MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. É de 

consumo a relação envolvendo o usuário e a concessionária de serviço 

público que explora rodovia pedagiada, decorrendo daí que a ação de 

reparação de danos originada de defeitos na pista ou de outras espécies 

de irregularidades prescreve no lapso de cinco anos, afastado o prazo 

trienal previsto na Lei Substantiva. (TJ-SC - AI: 40275745720188240000 

Balneário Piçarras 4027574-57.2018.8.24.0000, Relator: Jorge Luis Costa 

Beber, Data de Julgamento: 30/05/2019, Segunda Câmara de Direito 

Civil).?. (Destaquei). Destarte, restando incontroversa a relação 

consumerista existente entre as partes, bem como, com respaldo no artigo 

6º, VIII, do CDC, DEFIRO a inversão do ônus da prova em favor do 

Reclamante. No entanto, convém alvitrar à parte Autora que, embora se 

trate de um direito básico inerente a pessoa de todo e qualquer 

consumidor, a inversão do ônus da prova não deve ser interpretada de 

forma absoluta, a ponto de lhe eximir da obrigação de apresentar ao juízo 

provas mínimas acerca dos fatos constitutivos do seu direito. A fim de 

respaldar o posicionamento supra, segue abaixo um julgado proferido pelo 

TJES: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. INVERSÃO DO ÔNUS 

PROBATÓRIO. NECESSIDADE DE DEMONSTRAÇÃO DE ELEMENTOS 

MÍNIMOS DE PROVA. AUSÊNCIA. IMPROCEDÊNCIA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1) Consoante iterativa jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça e desta e. Corte Estadual, a inversão do ônus da prova em 

relação consumerista não dispensa a demonstração de elementos mínimos 

de prova pelo consumidor a fim de ver acolhida a pretensão inicial. (...). 

(TJ-ES - APL: 00070330420088080021, Relator: JOSÉ PAULO CALMON 

NOGUEIRA DA GAMA, Data de Julgamento: 19/07/2016, SEGUNDA 

CÂMARA CÍVEL). (Destaquei). Após analisar as manifestações 

apresentadas pelas partes, bem como, todo o acervo documental anexado 

aos autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões 

inaugurais. Registra-se que o Reclamante não apresentou nenhuma prova 

no intuito de demonstrar que o trecho percorrido pelo mesmo estava 

sendo submetido a eventuais obras ou execução de serviços, o que, em 
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tese, poderia culminar com a existência de pedregulhos ou detritos 

passíveis de ter contribuído com o alegado prejuízo material (danos em 

para-brisa). Com objetivo de comprovar o alegado, a parte autora juntou 

os seguintes documentos em sua inicial, vejamos: - ID 12208590 – Troca 

de e-mails ouvidoria - ID 12208549 e ID 12208542 – Orçamentos - ID 

12208533 – Declaração de acidente de transito – PRF - ID 12208518 – 03 

registros fotográficos – onde demonstra uma parte do para-brisa 

danificado. Destaco que o autor não demonstrou minimamente provas 

efetivas acerca de que o suposto acidente tenha ocorrido em via de 

responsabilidade da empresa Requerida, não foi comprovado através de 

registro fotográficos por exemplo a existência de objetos na pista de 

rolamento, e também não foi juntado “ticket” comprovante de pagamento 

afim de demonstrar com eficácia de que o autor estaria trafegando 

naquela via no dia e hora informados na inicial, o que, concatenado a 

ausência de fotos capturadas exatamente no local dos fatos pelo 

consumidor, apenas fragiliza a exposição fática inicial. Destaco que, o 

boletim de ocorrência (Declaração de acidente de transito – ID 12208533) 

apresentado nos autos é insuficiente para demonstrar a existência dos 

fatos alegados pela parte autora, uma vez que se trata de prova unilateral, 

conforme entendimento da jurisprudência: CIVIL E PROCESSUAL CIVIL - 

APELAÇÃO - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS 

- PRELIMINAR DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - 

REJEIÇÃO - ALEGADO FURTO DE OBJETOS PESSOAIS - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - VERSÃO UNILATERAL - AUSÊNCIA DE PROVA ROBUSTA 

DA OCORRÊNCIA DO ATO - CULPA EXCLUSIVA DO CONSUMIDOR - 

VERIFICAÇÃO - DEVER DE INDENIZAR AFASTADO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. -Não viola o princípio da dialeticidade o recurso que traz em 

seus fundamentos os argumentos necessários à compreensão da 

irresignação do apelante com os fundamentos da sentença. -O boletim de 

ocorrência confeccionado de forma unilateral não é apto, pó si só, a 

comprovar os fatos nele narrados. -Não tendo o autor comprovado o 

alegado furto e o prejuízo moral e material ocasionado, e não havendo 

nexo causal com a atividade do estabelecimento réu, a improcedência do 

pedido é medida que se impõe. -Tendo o consumidor dado causa ao 

alegado furto, é de ser afastado o dever de indenizar, nos termos do art. 

14, § 3º, II do CDC. -Recurso não provido. (TJ-MG - AC: 

10701100406282001 MG , Relator: Márcia De Paoli Balbino, Data de 

Julgamento: 28/02/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 17ª CÂMARA CÍVEL, 

Data de Publicação: 12/03/2013) Portanto, não tendo o Reclamante 

apresentado nenhuma prova idônea ou qualquer indício de que o prejuízo 

material auferido pelo mesmo restou proveniente de qualquer ação ou 

omissão da Reclamada (no que concerne a falta de manutenção da 

rodovia), entendo que não há como ser reconhecida qualquer falha na 

prestação dos serviços da Concessionária (artigo 14, § 3º, I, do CDC) ou 

ainda, como lhe imputar a prática de qualquer ato ilícito (não se fazendo 

concomitantemente presentes os requisitos necessários à configuração 

da responsabilidade civil), motivo pelo qual, as pretensões indenizatórias 

(seja a título de dano moral ou material) almejadas pelo Reclamante devem 

ser rechaçadas. No intuito de corroborar toda a fundamentação exarada 

no presente pronunciamento jurisdicional, seguem abaixo colacionadas, 

por analogia, algumas jurisprudências pátrias: REPARAÇÃO DE DANOS 

MATERIAIS. DANIFICAÇÃO DE PÁRA-BRISAS DE VEÍCULO EM TRÁFEGO 

EM RODOVIA PEDAGIADA. ARREMESSO DE PEDRA POR CAMINHÃO QUE 

TRAFEGAVA NA VIA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA, NO CASO, DE 

RESPONSABILIDADE DA CONCESSIONÁRIA RÉ. NÃO CARACTERIZAÇÃO 

DE CONDUTA OMISSIVA. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO. 

REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE A LIDE. DERAM 

PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RS - Recurso Cível: 71002749422 RS, 

Relator: Heleno Tregnago Saraiva, Data de Julgamento: 14/07/2011, 

Primeira Turma Recursal Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 

19/07/2011).(Destaquei). RECURSO CÍVEL INOMINADO. AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS ? CONSUMIDOR. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. PNEU FURADO EM RAZÃO DE 

SUPOSTO OBJETO NÃO IDENTIFICADO NA PISTA. RODOVIA PEDAGIADA. 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA. INSURGÊNCIA DA PARTE 

RECLAMADA. PARTE AUTORA QUE NÃO DEMONSTROU OS FATOS 

CONSITUTIVOS DE SEU DIREITO. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO 

ART. 373, I DO CPC. DANO E NEXO CAUSAL NÃO DEMONSTRADOS. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NÃO COMPROVADA - SENTENÇA 

REFORMADA PARA JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS INICIAIS. 

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (Recurso Inominado nº 

0016374-75.2018.811.0003. Turma Recursal Única do Estado de Mato 

Grosso. Juiz Relator: Dr. Alex Nunes de Figueiredo. Data do julgamento: 

17/05/2019). (Destaquei). Por derradeiro, não tendo o Reclamante se 

desincumbido minimamente do ônus probatório previsto pelo artigo 373, I, 

do CPC/2015, tenho que outro caminho não há a ser trilhado por este juízo, 

senão contemplar a improcedência da ação. Dispositivo: Diante de todo o 

exposto, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 

6º da Lei nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Por fim, DEFIRO os 

benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários advocatícios 

neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Com fulcro 

no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença 

para homologação da MM. Juíza Togada. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA 

Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste 

Juizado Especial. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner 

Valério Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005466-97.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ALEXSANDER CHAVES DA 

SILVA REQUERIDO: IUNI EDUCACIONAL S/A. SENTENÇA 1. Síntese dos 

Fatos. Alegou a parte autora que contratou serviços educacionais da 

requerida me 08/08/2014, para cursar especialização MBA em Liderança e 

Coaching com duração de até 24 meses. Afirmou que é empregado 

público do Banco do Brasil, assim optou por requerer adesão ao Programa 

UNIBB de Educação Superior – Especialização, recebendo bolsa para 

custeio do curso de especialização, devendo apresentar prova da 

conclusão do curso no prazo de 24 meses também. Que concluiu o curso, 

mas o documento comprovatório de conclusão não foi expedido, e seu 

empregador lhe cobra o reembolso diante da ausência de apresentação 

do diploma. Nos pedidos requereu a expedição do documento de 

conclusão do curso, a indenização material e a reparação moral em dez 

mil reais. A requerida alegou mero aborrecimento, afirmou que não há 

provas dos danos e pugnou pela improcedência de todos os pedidos. Fica 

dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a 

fundamentar. 2. Fundamentos. Registra-se que a prova documental é 

suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se faz o 

julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. - Revelia. 

Afasto o reconhecimento da revelia, requerido pelo parte autora, tendo em 

vista que é de conhecimento público que a requerida é a subsidiaria 

integral da Kroton Educacional S/A, e umas das marcas da Kroton é a IUNI 

Educacional, assim, rejeito o reconhecimento da revelia, diante da 

legitimidade passiva da requerida Editora e Distribuidora Educacional S/A. 

Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código de 

Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final da 

prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora de 

serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. Cinge-se a controvérsia acerca da existência de vício na 

prestação de serviço. Inegável a falha na prestação do serviço, na medida 

que a parte autora comprovou que o período do curso foi de 09/08/2014 a 

13/04/2016. Não houve justificativa legítima para a demora da expedição 

do diploma. O diploma não foi entregue em data acordada, somente foi 

entregue dezembro de 2018, após a decisão liminar. Constata-se que as 

requeridas não atestaram a ocorrência de excludentes de 

responsabilidade quanto a demora na expedição de diploma. A burocracia 

é evento previsível e habitual na atividade desenvolvida pela parte ré, 

dessa forma a referida alegação não é hábil para afastar a 

responsabilidade das partes rés. Dessa forma, reconheço o vício na 

prestação do serviço, porquanto a parte autora suportou a mora na 
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expedição do diploma. Portanto, fica verificado o vício na prestação do 

serviço diante do conjunto probatório apresentado. No concernente aos 

danos materiais, verifica-se que em razão da mora na documentação da 

conclusão do curso, a parte autora foi cobrada pelo empregador no valor 

de R$ 4.314,15, e no caso a autora pagou a quantia de R$ 2.876,16. 

Dessa forma, faz jus a indenização material. Com efeito, evidenciado o 

mau atendimento e descaso ao consumidor é direito básico do 

consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Nesse trilhar, o 

Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria do Risco do 

Empreendimento, consagrando-a para a prestação de serviços, que todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. É 

evidente que o ato provocou a parte autora transtornos, aflição e 

angústia, na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, posto 

que somente após três anos da conclusão do curso o documento foi 

entregue. Outrossim, a parte tentou resolver o impasse na via extrajudicial, 

mas o diploma somente foi lhe entregue após a decisão antecipatória. O 

dano moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Nesse trilhar: "APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO 

PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. COLAÇÃO DE 

GRAU. DIPLOMA NÃO ENTREGUE. DEMORA INJUSTIFICADA. REQUISITOS 

DA RESPONSABILIZAÇÃO CIVIL EVIDENCIADOS. DANO MORAL 

RECONHECIDO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. MANUTENÇÃO DO 

MONTANTE FIXADO. ATENÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. JUROS DE MORA. INCIDÊNCIA A CONTAR DA 

CITAÇÃO. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 54 DO STJ. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. TERMO INICIAL NO ARBITRAMENTO. SENTENÇA 

READEQUADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. UNÂNIME. 

(Apelação Cível Nº 70071798797, Décima Sexta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Julgado em 23/08/2018).

(TJ-RS - AC: 70071798797 RS, Relator: Jerson Moacir Gubert, Data de 

Julgamento: 23/08/2018, Décima Sexta Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 29/08/2018´´ Quanto ao valor da reparação em 

danos morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso 

concreto, as condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a 

finalidade da reparação do dano moral, que é a de compensar o dano 

ocorrido, bem como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao 

princípio da razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente 

simbólico, passível de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, 

também, de modo que não seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse 

sentindo é a jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos 

morais deve levar em conta as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - 

Ap, 39848/2011 - DES. MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito 

nosso). Em relação à alegação de descumprimento de decisão 

antecipatória, verifico que a decisão foi concedida em 01/11/2019, a 

requerida foi citada em 14/11/2019, a partir dai iniciou-se o prazo de trinta 

dias para o cumprimento da determinação de expedição do diploma, sob 

pena de multa. A parte requerida provou a expedição do diploma no dia 

16/12/2019, assim, considero cumprida a decisão, ainda que tenha 

ocorrido ínfimo atraso, porquanto o diminuto período é irrelevante, de sorte 

que não causa nenhum prejuízo a parte autora. 3. Dispositivo. Em face do 

exposto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos 

termos do artigo 487, inciso I, do CPC, PARA: 1) Reconhecer o vício na 

prestação do serviço; 2) Condenar a requerida, na reparação por danos 

morais, no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), com correção monetária, 

indexada pelo INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos contar 

desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão 

monetária em valor já atualizado. Sem custas e sem honorários neste grau 

de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito
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Processo: 1000555-76.2018.8.11.0037 Reclamante: Kleber Ribeiro da Silva 

Reclamada: Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 

38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de serem 

produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou pericial) para 

fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, delibero por 

julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do PC/2015). Fundamento e 

decido. Do mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial ser 

responsável pela Unidade Consumidora nº 6/172874-0, bem como, que 

jamais deixou de cumprir suas obrigações perante a Reclamada. O Autor 

alegou que, na data de 04/04/2017, sem qualquer notificação, a 

Reclamada promoveu a troca do padrão da UC e, desde junho/2017, 

passou a ser registrado um aumento em suas faturas. O Postulante 

relatou que, somente em agosto/2017, tomou conhecimento acerca da 

suposta “fraude”, pois, recebeu um SMS da Concessionária Ré. O Autor 

destacou que, ao contatar a Reclamada para esclarecer o ocorrido, 

apenas lhe foi fornecida uma fatura (R$ 1.108,15) a título de consumo 

recuperado e, mesmo nunca tendo sido comunicado de eventual vistoria, 

bem como, não concordando com o valor que lhe estava cobrado, optou 

por parcelar a dívida para não ter o fornecimento de sua energia 

suspenso. Por entender que a cobrança realizada pela Reclamada é 

indevida e ainda, que tal fato teria lhe proporcionado prejuízos de ordem 

moral e material, o Reclamante ingressou com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, a Reclamada esclareceu que, na data de 

04/04/2017, realizou uma inspeção na UC do Reclamante e, na ocasião, 

constatou uma irregularidade no equipamento medidor. A Postulada relatou 

ter cientificado o Autor acerca da constatação, bem como, que lhe foi 

oportunizado apresentar o recurso que entendia devido. A Demandada 

alegou que, após a vistoria, o medidor foi acondicionado em um invólucro 

lacrado e enviado para realização de uma perícia, a qual, por sua vez, 

atestou a reprovação do equipamento. A Reclamada sustentou que, 

independentemente da autoria da irregularidade, o Reclamante foi o único 

a ser beneficiado, pois, em determinados meses utilizou-se de energia 

elétrica em quantidade superior ao que efetivamente pagava em suas 

faturas. A Ré teceu algumas considerações acerca da legalidade de seus 

atos, bem como, defendeu a regularidade da cobrança da fatura gerada a 

título de recuperação de consumo e ainda que não se fazem presentes os 

requisitos necessários à reparação por danos morais. Com amparo nos 

referidos argumentos, a Reclamada pugnou pela improcedência da lide. 

Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, do Código do 

Consumidor, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus 

da prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas 

pelas partes, bem como, atento a todo o acervo probatório anexado aos 

autos, tenho que o direito não milita em favor das pretensões inaugurais. 

Da exegese das normas previstas na Resolução nº 414/2010 da ANEEL, 

extrai-se que, em havendo indícios de procedimento irregular, a 

distribuidora de energia tem o dever de adotar todas as providências 

necessárias para sua caracterização e, consequentemente, apuração do 

consumo não faturado ou ainda, faturado a menor (Art. 129). Consoante 

pode ser facilmente observado nos documentos que se encontram 

anexos à defesa, na data de 04/04/2017, os prepostos da Concessionária 

de Energia diligenciaram até o endereço correspondente à UC nº 172874 

no intuito de promover uma vistoria de ordem técnica no equipamento 

medidor existente na localidade. De suma importância registrar que, ao 

promoverem a inspeção do equipamento, os funcionários da Ré 
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detectaram que o medidor se encontrava com um “código de alerta”, ou 

seja, uma irregularidade que possivelmente estaria contribuindo com um 

faturamento inferior ao correto, ou seja, em outras palavras, o Reclamante 

estaria promovendo o pagamento de valores inferiores aos que realmente 

eram devidos. A meu ver, não subsistem motivos para duvidar das 

considerações apresentadas pela Reclamada, pois, foi apresentado a 

este juízo uma cópia do “Termo de Ocorrência e Inspeção – TOI” elaborado 

por seus funcionários, os quais, registra-se, se dignaram em encaminhar 

o equipamento medidor de energia para ser submetido a uma aferição 

técnica (o que é inclusive reforçado por alguns registros fotográficos) 

junto a um laboratório devidamente credenciado (Instituto de Pesos e 

Medidas de Mato Grosso – IPEM – MT). Extrai-se das provas vinculadas à 

contestação que, após realizar a avaliação que se fazia necessária, o 

Instituto de Pesos e Medidas de Mato Grosso (IPEM-MT) emitiu um laudo 

pericial (devidamente certificado pelo INMETRO) atestando como resultado 

a REPROVAÇÃO do equipamento. Ademais, segundo considerações 

exaradas pelos técnicos que conduziram a mencionada perícia, o 

equipamento de medição não estava funcionando de acordo com o 

Regulamento Técnico Metrológico, pois, se encontrava com a sua base 

violada. In casu, ainda que o Autor realmente não tenha acompanhado a 

inspeção, tenho que as considerações e provas apresentadas pela 

Concessionária Ré detêm total idoneidade, pois, além de ter sido 

apresentada uma cópia do “Termo de Ocorrência e Inspeção” (em respeito 

ao artigo 129, § 1º, I, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL) elaborado 

pelos prepostos responsáveis pela vistoria, foi igualmente apresentada a 

cópia dos registros fotográficos do equipamento de medição (artigo 129, § 

1º, V, “b”, da Resolução nº 414/2010 da ANEEL) e ainda, o medidor foi 

submetido a uma perícia técnica junto a laboratório credenciado, o qual, 

consoante mencionado, atestou a reprovação do equipamento. Logo, 

restando devidamente comprovado que o equipamento medidor de energia 

da UC apresentava um irrefutável vício, tenho que assiste à Reclamada o 

direito de promover a revisão no faturamento do serviço prestado ao 

Reclamante. É de suma importância salientar que, em decorrência da 

normalização da UC do Reclamante (fato este devidamente atestado no 

TOI), passou a ser registrado um incontestável aumento no consumo de 

energia nos meses subsequentes à vistoria (bastando uma simples média 

dos 06 meses objetos da recuperação de consumo, ou seja, de 

outubro/2016 a março/2017, com os 06 meses subsequentes à vistoria 

realizada em abril/2017, quais sejam, de maio a outubro/2017), o que, 

definitivamente, evidencia que o Postulante, ainda que de forma 

involuntária, realmente estava sendo beneficiado pelo registro de um 

consumo de energia inferior ao que efetivamente estava sendo usufruído. 

Com o protocolo da defesa, cabia ao Reclamante combater pontualmente 

todas as considerações e provas apresentadas pela Reclamada, ônus 

este do qual não se desincumbiu. Data máxima vênia aos argumentos 

exarados em sede de impugnação (Id. nº 17770290), tenho que os 

mesmos não detêm o condão para comprometer a credibilidade da tese 

defensiva. Resguardado por toda a fundamentação exarada no presente 

decisum, entendo que não há como reconhecer qualquer abusividade na 

cobrança (recuperação de consumo) outrora realizada pela Reclamada, 

pois, restou comprovada não só a irregularidade que estava acometendo 

a regular aferição do consumo de energia pelo equipamento medidor 

existente na UC (fotos, TOI e laudo pericial do IPEM-MT), como também, 

que o consumidor restou devidamente notificado acerca da recuperação 

do consumo (conforme “Carta” anexa à defesa) e ainda, reitera-se, este 

juízo atestou que houve um cristalino aumento no consumo da energia 

após a devida regularização da UC. Na verdade, a cobrança 

injustificadamente questionada nos presentes autos reflete apenas o 

exercício do direito de credora da Reclamada (artigo 188, I, do Código 

Civil), razão pela qual, entendo que não há como ser reconhecida a 

procedência da pretensão declaratória registrada na peça vestibular. A 

fim de corroborar toda a fundamentação do presente pronunciamento 

jurisdicional, seguem abaixo, por analogia, algumas jurisprudências 

pátrias: “APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO 

DE COBRANÇA. RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. ADULTERAÇÃO OU 

VIOLAÇÃO DO EQUIPAMENTO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA NA 

UNIDADE CONSUMIDORA. REDUÇÃO SUBSTANCIAL DO CONSUMO 

MEDIDO NO PERÍODO CORRESPONDENTE À IRREGULARIDADE APURADA. 

COBRANÇA POR RECUPERAÇÃO DE CONSUMO. LEGITIMIDADE. 

CRITÉRIOS DE APURAÇÃO. ART. 130, INC. IV, DA RESOLUÇÃO Nº 

414/2010 DA ANEEL. LEGALIDADE. É lícita a cobrança de débito de 

recuperação de consumo de energia elétrica quando constatado 

faturamento a menor e evidenciada adulteração/violação no equipamento 

medidor instalado na unidade consumidora. (...). APELO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70077532604, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Miguel Ângelo da Silva, Julgado em 

28/06/2018).”. (Destaquei). “PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - Ação declaratória de inexigibilidade de débito c/ 

pedido de tutela antecipada – Débitos apurados após lavratura de Termos 

de Ocorrência de Irregularidade (TOI) - Existência de demonstração, pela 

ré, de que de fato houve irregularidade na medição do consumo, pois além 

do TOI, foi lavrado boletim de ocorrência em que constatada por 

autoridade policial a manipulação do relógio medidor, com a decretação de 

prisão em flagrante do autor, quando tentava se evadir do local - 

Existência de demonstrativo de consumo que dá conta do aumento 

considerável do consumo de energia elétrica do imóvel após a troca do 

relógio medidor - Caracterização de degrau de consumo - Legitimidade de 

cobrança de diferenças não faturadas – (...) – R. sentença monocrática 

mantida – Recurso improvido. (TJ-SP 10004592120188260077 SP 

1000459-21.2018.8.26.0077, Relator: Carlos Nunes, Data de Julgamento: 

02/07/2018, 31ª Câmara de Direito Privado).”. (Destaquei). “APELAÇÃO – 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO 

POR DANOS MORAIS E MATERIAIS – RECUPERAÇÃO DE CONSUMO – 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR – LAUDO DE VERIFICAÇÃO 

METROLÓGICA POR LABORATÓRIO CREDENCIADO PELO INMETRO – 

VALIDADE – COBRANÇA DEVIDA – RECURSO DESPROVIDO. A 

concessionária de energia elétrica que faz visita domiciliar e constata 

irregularidade no medidor de consumo, com a devida ciência do 

consumidor de todas as diligências, age no exercício regular de seus 

direitos. A avaria no medidor de energia elétrica, aliada à diminuição do 

consumo, autoriza a concessionária do serviço público a proceder à 

recuperação do consumo pretérito, a ser suportada pelo usuário que dela 

se beneficiou com fundamento no princípio que veda o enriquecimento 

sem causa. (TJ-MT - CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO: 

00001084820168110014 MT, Relator: MARIA HELENA GARGAGLIONE 

PÓVOAS, SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Data de Publicação: 

10/08/2018).”. (Destaquei). Já no que se refere às pretensões 

indenizatórias (danos morais e repetição do indébito) almejadas pela parte 

Autora, entendo que as mesmas igualmente não possuem nenhum 

respaldo, seja ele fático ou legal. Não bastasse a regularidade da fatura 

apurada como “Recuperação de Consumo” (o que já restou devidamente 

fundamentado neste decisum), consigno que não houve nenhum vício na 

manifestação da vontade do consumidor quando da formalização do 

“Termo de Confissão de Dívida” anexo à exordial. Outrossim, não se pode 

olvidar que o Reclamante não teve o seu nome encaminhado aos Órgãos 

de Proteção ao Crédito e, principalmente, não teve suspenso o 

fornecimento da energia destinada à sua Unidade Consumidora. Portanto, 

em não se fazendo concomitantemente presentes nenhum dos requisitos 

inerentes à configuração da responsabilidade civil, que o diga àqueles 

relacionados à repetição do indébito, reitero que o pleito indenizatório deve 

ser refutado. - Do pedido contraposto: Por derradeiro, no que diz respeito 

ao pedido contraposto formulado na contestação, entendo que o mesmo 

comporta acolhimento. Reza o artigo 31 da Lei nº 9.099/95 que: “Art. 31. 

Não se admitirá a reconvenção. É lícito ao réu, na contestação, formular 

pedido em seu favor, nos limites do art. 3º desta Lei, desde que fundado 

nos mesmos fatos que constituem objeto da controvérsia.”. (Destaquei). In 

casu, em não havendo dúvidas acerca da regularidade dos procedimentos 

adotados pela Concessionária de Energia (restando devidamente 

comprovada não só a anormalidade que estava comprometendo o 

cômputo do regular consumo de energia, como também, que após a 

correção do vício, passou a ser computado um aumento no consumo de 

energia da UC), bem como, restando incontroverso o inadimplemento 

incorrido pela Reclamante (pois, ao protocolar a inicial, postulou pela 

suspensão das cobranças correspondentes ao parcelamento 

anteriormente aderido), entendo que assiste à Reclamada o direito de 

reivindicar o pagamento da fatura apurada a título de recuperação de 

consumo. Dispositivo: Diante de todo o exposto, com respaldo no que 

preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei 

nº 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE a ação. Ademais, JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto apresentado pela Reclamada a fim de 

DETERMINAR que o Reclamante providencie o pagamento da fatura 

apurada a título de “Recuperação de Consumo” (R$ 1.108,15) ou, por 

corolário lógico, retome os pagamentos das parcelas provenientes do 

“Termo de Confissão de Dívidas” apresentado nos autos. Por fim, 
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REVOGO a decisão interlocutória vinculada ao ID nº 12162535 e ainda, 

DEFIRO os benefícios da gratuidade da justiça em favor do Reclamante 

(artigo 99, § 3º, do CPC/2015). Sem custas processuais e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). 

Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para homologação do 

MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, 

para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da 

lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da 

sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito-
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002917-85.2017.8.11.0037. REQUERENTE: SIDINEI ERCICO REQUERIDO: 

CONSEG ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA Vistos, etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde das 

questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de perícia 

ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi 

do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares Mérito Sustenta a parte requerente 

SIDINEI ERCICO que aderiu ao consórcio da requerida em 2012 e que 

diante de dificuldades financeiras quitou somente 32 parcelas, deixando 

de pagar as demais. Alega que “não observou as cláusulas leoninas, 

absurdas inclusas no contrato de participação em grupo de consórcio, 

tomando conhecimento apenas no momento de sua exclusão onde lhe fora 

devolvido apenas o valor de R$ 13.894,71 (treze mil, oitocentos e noventa 

e quatro reais com setenta e um centavos.)”. Afirma ainda que foi cobrada 

multa compensatória de 10% do total destinada diretamente ao Grupo de 

Consorciados, a qual não concorda e que tentou solucionar a questão 

administrativamente, todavia, não obteve êxito. Contesta a requerida 

aduzindo que em razão da inadimplência da parte autora, foi considerada 

desistente e incidindo o disposto nas cláusulas 73 a 79 do contrato 

celebrado entre as partes sobre as regras de devolução dos valores 

pagos, sendo realizado o pagamento ao autor em 08/10/2015 no valor de 

R$13.894,71. Por fim, afirma que existe prejuízo ante o pagamento de 

comissão aos intermediadores da venda das cotas de consórcio, às quais 

o autor desistiu, o qual perfaz a quantia de R$1.605,60. Em análise aos 

elementos e circunstâncias que envolvem a controvérsia, tenho que não 

assiste razão à parte autora. Pleiteia a parte autora a restituição da 

quantia de R$ 2.313,90 (dois mil, trezentos e treze reais com noventa 

centavos) referente à cobrança de multa compensatória no percentual de 

10%. Registra-se que a referida taxa é devida por expressa previsão 

contratual, conforme disposto na clausula 77.1 do contrato firmado entre 

as partes, constante no ID 8853045 (página 14). Ademais a penalização 

pelo descumprimento do contrato mostra-se adequada e visa o 

desestímulo a quebra contratual, além de ser de prática corriqueira em 

negócios firmados em nossa sociedade há tempos. Por fim, a requerida 

apresenta no ID 9612235 relatório de contatos com o autor e no ID 

9612186 comprovantes de pagamentos de comissões aos vendedores, 

ressaltando que não se refere ao período de contratação pela parte 

autora, demonstrando assim, despesas referentes aos contratos de 

consórcios. Portanto, cabível a incidência da taxa no presente caso, não 

havendo que se falar em restituição de valores e dano moral. Pleiteou por 

fim a parte autora a condenação da requerida ao pagamento de danos 

materiais no valor de R$937,00, referente ao pagamento de honorários 

advocatícios. Todavia, o referido ressarcimento, no sistema do Juizado 

Especial, implicaria em percepção indireta, infringindo o art. 55 da Lei 

9.099/95. Sobre o tema, assim preleciona Ricardo Cunha Chimenti: “(...) 

eventual interpretação extensiva, autorizando o ressarcimento judicial de 

despesas com advogado, ensejaria uma série de problemas de difícil 

aquilatação. Com efeito, a equação indenizatória ficaria em aberto, dando 

azo a fraudes, pois o débito principal seria conhecido, seus parâmetros de 

correção e índices de juros também, mas o importe dos honorários 

advocatícios dependeria dos valores efetivamente despendidos, 

permitindo que profissionais menos escrupulosos burlassem a lei, não só 

obtendo de forma indireta o que é vedado pela Lei 9.099/95 (art. 55), mas 

também criando despesas inexistentes ou inflando gastos efetuados. 

Nesse sentido, é bastante elucidativa a lição de Carlos Maximiliano: 

“Quando a letra de um artigo (...) padece adaptar-se a uma hipótese 

determinada, porém estar esta em desacordo com o espírito do referido 

preceito legal, não se coadunar com o fim, nem com os motivos do mesmo, 

presume-se tratar de um fato da esfera do direito excepcional, 

interpretável de modo estrito” (Aubry & Rau, vol. 1, p. 195, apud 

Hermenêutica e Aplicação do Direito, 14ª, 1994, p. 225). Assim, 

interpretando-se estritamente a exceção, os arts. 389 e 404 do Código 

Civil somente autorizam o ressarcimento contratual e extrajudicial de 

gastos com advogados, ou seja, nos Juizados Especiais continua 

incabível a condenação em honorários advocatícios ou sua percepção 

indireta, sob pena de ofensa ao caput do art. 55 da Lei 9.099/95”. (Teoria 

e Prática dos Juizados Especiais Cíveis Estaduais e Federais, Saraiva, 9ª 

ed., p. 317). Portanto, indevido o pleito. Isto posto, nos termos do art. 487, 

I, do CPC, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão deduzida na inicial. Decisão 

sujeita à homologação do Douto Juízo 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, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito--

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008076-72.2018.8.11.0037
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PABLO SOUSA BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DORIVAL ROSSATO JUNIOR OAB - MT10933-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SELFSEG - ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES LTDA - ME 
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Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL DE OLIVEIRA CABRAL OAB - TO7159 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1008076-72.2018.8.11.0037. REQUERENTE: PABLO SOUSA BRITO 

REQUERIDO: SELFSEG - ACADEMIA DE FORMACAO DE VIGILANTES 

LTDA - ME PROJETO DE SENTENÇA. 1. Síntese dos Fatos. Alegou o 

Requerente que procurou a empresa requerida para realização de curso 

de reciclagem em escolta armada. Afirmou que após a conclusão do curso 

a requerida não regularizou sua situação junto à Polícia Federal, o que 

inviabilizou a sua contratação em uma agência bancária. Nos pedidos 

requereu o registro do certificado e a reparação em dano moral. A 

requerida alegou que o autor realizou o curso, mas não apresentou a 

documentação necessária em tempo hábil, ocorrendo assim a rejeição de 

sua homologação pelo departamento competente, sustentou que a 

competência de homologação da certificação não corresponde à parte 

requerida, ficando a cargo da polícia federal, por fim pugnou pela 

improcedência de todos os pedidos. Fica dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, passo a fundamentar. 2. 

Fundamentos. Registra-se que a prova documental é suficiente para 

formar convencimento do juízo, oportuno se faz o julgamento antecipado 

da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. Mérito Insta assentar que o 

presente caso é regulado pelo Código de Defesa do Consumidor, tendo em 

vista que a autora é destinatária final da prestação do serviço, enquanto a 

empresa ré figura como fornecedora de serviços, conforme os conceitos 

legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/90. Declaro que em face da 

verossimilhança das alegações da parte Autora e de sua hipossuficiência, 
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impõe-se a inversão do ônus da prova, cabendo à parte Reclamada a 

comprovação de inexistência de falha na prestação do serviço nos termos 

do art. 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor. A controvérsia reside 

em averiguar se houve vício na prestação do serviço referente ao 

fornecimento do curso de extensão em escolta armada. A Portaria 

3.233/2012 dispõe sobre as normas relacionadas às atividades de 

Segurança Privada. O art. 156, § 5º, da Portaria supracitada, discorre: O 

candidato aprovado fará jus ao certificado de conclusão do curso, que 

deverá ser registrado pela Delesp ou CV para ser considerado válido em 

todo o território nacional. Art. 79. As empresas de curso de formação 

deverão: III - informar ao DPF, em até dez dias úteis após a conclusão de 

cada curso de formação, extensão ou reciclagem, a relação nominal e a 

qualificação dos alunos aprovados, juntamente com comprovante de 

residência e documentos que comprovem todos os requisitos do art. 155 

para curso de formação, e os requisitos do art. 155, incisos IV, V, VI e VII, 

para os cursos de extensão ou reciclagem. De acordo com a Portaria 

quem é responsável para requerer o registro do certificado perante a 

Polícia Federal é a escola de formação, pois o registro deve ser incluído no 

certificado de conclusão do curso. Do mesmo modo, revela o sítio oficial 

d o  G o v e r n o  d o  B r a s i l 

(https://www.gov.br/pt-br/servicos/registrar-certificado-de-formacao-de -

vigilante), que explica o trâmite para efetuar o registro do certificado, e 

assevera que o responsável para registrar o certificado de formação do 

vigilante é a escola de formação. Sobre a divergência de entrega de 

documentação, o art. 79 da Portaria determina que as empresas de curso 

de formação deverão: I - matricular apenas alunos que comprovem os 

requisitos do art. 155; Por sua vez, o art. 155 da Portaria elenca requisitos 

e os documentos necessários para a realização da matrícula: I - ser 

brasileiro, nato ou naturalizado; II - ter idade mínima de vinte e um anos; III - 

ter instrução correspondente à quarta série do ensino fundamental; IV - 

ter sido aprovado em curso de formação de vigilante, realizado por 

empresa de curso de formação devidamente autorizada; V - ter sido 

aprovado em exames de saúde e de aptidão psicológica; VI - ter 

idoneidade comprovada mediante a apresentação de certidões negativas 

de antecedentes criminais, sem registros indiciamento em inquérito policial, 

de estar sendo processado criminalmente ou ter sido condenado em 

processo criminal de onde reside, bem como do local em que realizado o 

curso de formação, reciclagem ou extensão: da Justiça Federal; da 

Justiça Estadual ou do Distrito Federal; da Justiça Militar Federal; da 

Justiça Militar Estadual ou do Distrito Federal e da Justiça Eleitoral; VII - 

estar quite com as obrigações eleitorais e militares; e VIII - possuir registro 

no Cadastro de Pessoas Físicas. Diante disso, o argumento da requerida 

sobre a ausência de entrega de documentos, não corresponde com a 

realidade, porquanto é requisito para iniciar o curso de reciclagem de 

vigilante a apresentação da documentação. A referida documentação é a 

mesma quando o pedido de registro do certificado é requerido perante a 

Polícia Federal. Ou seja, se o autor não entregou, conforme tentou 

sustentar a requerida, nem poderia ter efetivado a matriculado, vez que a 

documentação é requisito essencial para iniciar o curso. Portanto, a 

requerida não comprovou que a rejeição do registro ocorreu em razão de 

ausência de documentação. Não há na tela sistêmica o motivo da rejeição, 

assim, a requerida não comprovou a presença da excludente culpa 

exclusiva do consumidor. Ressalta-se que para efetuar o registro no 

certificado, assim como o aluno deve provar que preenche os requisitos, a 

instituição de ensino também deve comprovar perante a Delesp que possui 

autorização para ministrar o curso. Nesse teor é a Portaria 3.233/2012, 

respectivamente no Art. 81, e parágrafo único, respectivamente: “Art. 81. 

As empresas de curso de formação expedirão certificados de conclusão 

de curso, que deverão conter o CNPJ e os dados de identificação do 

vigilante, o período de duração e a carga horária do curso. Parágrafo 

único. Os certificados de conclusão terão validade em todo o território 

nacional, após devidamente registrados pela Delesp ou CV, que verificará 

se a empresa de curso de formação possui autorização e certificado de 

segurança válidos e todos instrutores credenciados para cada uma das 

disciplinas do curso, cuja falta impedirá os registros dos certificados. 

Outrossim, a requerida argumentou que quando existe pendência no 

registro há possibilidade de renovar o pedido desde que sane as 

irregularidades, ocorreu que a requerida não aponta quais foram as 

irregularidades, para auxiliar o autor a concluir o registro. Assim, evidencia 

que a requerida não auxiliou de modo satisfatório o autor, logo deixou de 

prestar informações essenciais que lhe competia. Portanto, inegável a 

falha na prestação do serviço. Não houve justificativa legítima para a 

demora da expedição do registro do certificado. O curso foi realizado em 

fevereiro de 2017, e até a presente data não houve a conclusão do 

procedimento, que deve ser intermediado pela requerida. A burocracia é 

evento previsível e habitual na atividade desenvolvida pela parte requerida 

e não isenta a responsabilidade do prestador do serviço. Dessa forma, 

reconheço o vício na prestação do serviço, porquanto a parte autora 

suportou a mora na expedição do registro do certificado. Com efeito, 

evidenciado o mau atendimento e descaso ao consumidor é direito básico 

do consumidor, a efetiva prevenção e reparação de danos patrimoniais e 

morais, individuais, coletivos e difusos (Art.6, VI, CDC). Nesse trilhar, o 

Código de Defesa do Consumidor adotou a Teoria do Risco do 

Empreendimento, consagrando-a para a prestação de serviços, que todo 

aquele que se disponha a exercer alguma atividade no campo de 

fornecimento de bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e 

vícios resultantes do empreendimento, independentemente de culpa. É 

evidente que o ato provocou a parte autora transtorno, aflição e angústia, 

na extensão suficiente para caracterizar o dano moral, posto que somente 

após três anos da conclusão do curso o documento foi entregue. O dano 

moral além de servir como reparação do prejuízo moral suportado 

indevidamente, serve também como instrumento didático pedagógico para 

que as empresas e os estabelecimentos comerciais se ajustem ao CDC e 

passem a respeitar não só a legislação em vigor, mas o consumidor e a 

própria relação de consumo. Quanto ao valor da reparação em danos 

morais, o arbitramento considera as circunstâncias do caso concreto, as 

condições das partes, o grau de culpa e, principalmente, a finalidade da 

reparação do dano moral, que é a de compensar o dano ocorrido, bem 

como inibir a conduta abusiva. Deve-se atentar, ainda, ao princípio da 

razoabilidade, a fim de que o valor não seja meramente simbólico, passível 

de retirar o caráter reparatório da sanção, mas, também, de modo que não 

seja extremamente gravoso ao ofensor, nesse sentindo é a 

jurisprudência, vejamos: (...)” O arbitramento em danos morais deve levar 

em conta as circunstâncias do caso concreto, as condições das partes, o 

grau de culpa e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, 

que é a de compensar o dano ocorrido, bem como inibir a conduta 

abusiva, à luz do princípio da razoabilidade.(TJMT - Ap, 39848/2011 - DES. 

MARCOS MACHADO j. 17/08/2011).” (grifo negrito nosso). Em relação à 

alegação de descumprimento de decisão antecipatória, verifico que a 

decisão foi concedida em 18/12/2018, a requerida foi citada em 

29/08/2019, a partir dai iniciou-se o prazo de dez dias para o cumprimento 

da determinação de expedição do diploma, sob pena de multa. E no caso 

não há notícias do cumprimento. Assim, aplico a multa de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) à parte requerida, e o valor deverá ser repassado ao 

autor. 3. Dispositivo. Em face do exposto, OPINO PELA CONFIRMAÇÃO 

DOS EFEITOS DA LIMINAR E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA DAS 

PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, inciso I, 

do CPC, PARA: 1) Reconhecer o vício na prestação do serviço; 2) 

Determinar que a requerida efetue o cadastro do Autor Pablo Sousa Brito, 

portador do CPF 006.836.811-92 e RG 1584499-4 SSP/MT, no Banco de 

Dados da Polícia Federal (CGCSP – Coordenação Geral de Controle de 

Serviços e Produtos) efetuando o registro no certificado de conclusão do 

curso. 3. Condenar a requerida, na reparação por danos morais, no valor 

de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), com correção monetária, indexada pelo 

INPC, e juros simples de mora de 1%, ao mês, ambos contar desta 

sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária 

em valor já atualizado. 4. Tornar definitiva a tutela e a consolidação da 

multa por seu descumprimento no valor de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) em 

favor do autor. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação do Douto Juiz 

de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e 

registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em 

julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na 

distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 

de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006510-54.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MACIRLENE PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT14232-O (ADVOGADO(A))

SANTIANY ALMEIDA DE SIQUEIRA CURVO OAB - MT0014889A 
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(ADVOGADO(A))
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EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1006510-54.2019.8.11.0037. REQUERENTE: OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV Projeto de 

Sentença. Relatório dispensado, 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. No caso, OZEIAS LOPES DE OLIVEIRA move AÇÃO 

ORDINÁRIA DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO em face de MATO GROSSO 

PREVIDENCIA - MTPREV. A presente lide versa sobre os descontos 

previdenciários sobre o adicional noturno na remuneração do servidor 

estadual. Em sua contestação a parte promovida suscitou preliminar de 

ILEGITIMIDADE PASSIVA a qual não comporta acolhimento. A promovida é 

entidade autárquica com personalidade jurídica própria, dotada de 

autonomia administrativa, financeira e patrimonial criada pela Lei 

Complementar Estadual nº 560 de 30/12/2014 tendo a competência para 

arrecadar as contribuições a partir de fevereiro/2015. A planilha de 

cálculo de id nº 25959418 - Pág. 10, indica que a causa de pedir do 

presente feito delimita-se a alegados descontos indevidos entre 

agosto/2015 a outubro/2019. Portanto, resta legítima a promovida para 

responder quanto aos descontos ocorridos nos referidos períodos. Em 

relação à impugnação do benefício da justiça gratuita, o art. 54 da lei 

9.099/95, informa que acesso ao Juizado Especial independerá, no 

primeiro grau de jurisdição, do pagamento de custas, taxas e despesas, 

outrossim o art. 99, §3º do CPC, preleciona que se presume verdadeira a 

alegação de insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural, 

dessa forma rejeito a preliminar suscitada. Mérito. No mérito assiste razão 

ao promovente. A causa de pedir dos autos trata-se de matéria 

constitucional decidida nos autos do RE 593.068/SC com repercussão 

geral reconhecida e, no qual restou fixada a seguinte tese: Não incide 

contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos proventos 

de aposentadoria do servidor público, tais como terço de férias, serviços 

extraordinários, adicional noturno e adicional de insalubridade. (Tema 163). 

Nesse sentido: Direito previdenciário. Recurso Extraordinário com 

repercussão geral. Regime próprio dos Servidores públicos. Não 

incidência de contribuições previdenciárias sobre parcelas não 

incorporáveis à aposentadoria. 1. O regime previdenciário próprio, 

aplicável aos servidores públicos, rege-se pelas normas expressas do 

art. 40 da Constituição, e por dois vetores sistêmicos: (a) o caráter 

contributivo; e (b) o princípio da solidariedade. 2. A leitura dos §§ 3º e 12 

do art. 40, c/c o § 11 do art. 201 da CF, deixa claro que somente devem 

figurar como base de cálculo da contribuição previdenciária as 

remunerações/ganhos habituais que tenham “repercussão em benefícios”. 

Como consequência, ficam excluídas as verbas que não se incorporam à 

aposentadoria. 3. Ademais, a dimensão contributiva do sistema é 

incompatível com a cobrança de contribuição previdenciária sem que se 

confira ao segurado qualquer benefício, efetivo ou potencial. 4. Por fim, 

não é possível invocar o princípio da solidariedade para inovar no tocante 

à regra que estabelece a base econômica do tributo. 5. À luz das 

premissas estabelecidas, é fixada em repercussão geral a seguinte tese: 

“Não incide contribuição previdenciária sobre verba não incorporável aos 

proventos de aposentadoria do servidor público, tais como ‘terço de 

férias’, ‘serviços extraordinários’, ‘adicional noturno’ e ‘adicional de 

insalubridade.” 6. Provimento parcial do recurso extraordinário, para 

determinar a restituição das parcelas não prescritas. (STF, RE 593068, 

Relator(a): Min. ROBERTO BARROSO, Tribunal Pleno, julgado em 

11/10/2018, PROCESSO ELETRÔNICO REPERCUSSÃO GERAL - MÉRITO 

DJe-056 DIVULG 21-03-2019 PUBLIC 22-03-2019 - grifo nosso). O STJ, em 

2019, acompanhou: Em adequação ao entendimento do STF, 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. STJ. 1ª 

Turma. EDcl no AgInt no REsp 1659435-SC, Rel. Min. Napoleão Nunes Maia 

Filho, julgado em 03/09/2019 (Info 656). Por fim a restituição deverá 

ocorrer na forma simples, uma vez que não restou cabalmente 

demonstrada a eventual má-fé da promovida em efetuar os recolhimentos 

em lide. Diante do exposto, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial para CONDENAR a promovida em 

ABSTER-SE de efetuar descontos previdenciários sobre o adicional 

noturno ou outras verbas de natureza indenizatória, bem como restituir, na 

forma simples, a importância original total de R$ 1.956,95 referente ao 

período de agosto/2015 a outubro/2019 e eventuais outras que tenham 

comprovadamente sido descontadas no decorrer desta lide, que deve ser 

corrigido monetariamente, pelo INPC, a partir de cada desconto, mais juros 

simples de mora de 1%, ao mês, devido a partir da data da citação. Deixo 

de condenar a promovida no pagamento de custas e despesas 

processuais, assim como honorários advocatícios, em virtude da 

gratuidade da justiça no âmbito dos Juizados Especiais no primeiro grau de 

jurisdição, a teor dos arts. 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Decisão sujeita à 

homologação do Douto Juiz de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 

da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta 

Kato Juíza Leiga Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e 

legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado 

Especial. Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, 

dando-se baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003379-08.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEIA CRISTINA ALVES ANGIOLETO (REQUERENTE)

RAFAEL MAZUR ROSSETTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANNA PAULA LANDIM DA SILVA FLESCH OAB - MT14932/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HONOMAR SEGURADO DE SOUSA (REQUERIDO)

ALISON JOSE RODOLPHO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1003379-08.2018.8.11.0037 Reclamantes: Rafael Mazur 

Rossetto (1º Reclamante) e Claudineia Cristina Alves Angioleto (2ª 

Reclamante) Reclamados: Honomar Segurado de Sousa (1º Reclamado) e 

Alison Jose Rodolpho (2º Reclamado) SENTENÇA Vistos etc. Deixo de 

apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, 

em não havendo a necessidade de serem produzidas outras provas (seja 

documental, testemunhal ou pericial) para fins de auxiliar este juízo na 

formação do convencimento, delibero por julgar antecipadamente a lide 

(artigo 355, I, do CPC/2015). Fundamento e decido. Antes de enfrentar o 

mérito da lide, convém registrar que o 2º Reclamado não chegou a ser 

devidamente citado (Id. nº 15191777), o que, por corolário, impossibilitou o 

seu comparecimento na sessão de conciliação. A meu ver, a indicação de 

um novo endereço para possibilitar o ato citatório trata-se de uma 

incumbência inerente aos próprios Reclamantes, ou seja, independente de 

eventual pronunciamento do juízo. Não se pode olvidar que, mesmo 

estando cientes acerca da ausência de citação do 2º Réu, os 

Reclamantes se mantiveram silentes em indicar um novo endereço, razão 

pela qual, tenho como evidente o desinteresse no prosseguimento do feito 

em face do 2º Reclamado. Destarte, diante da inércia dos Reclamantes, 

bem como, com respaldo nos princípios norteadores do Juizado Especial 

(artigo 2º da Lei nº 9.099/95) e ainda, a fim de permitir que o processo 

retome a almejada marcha processual, DETERMINO que o 2º Reclamado 

seja excluído da presente lide. Do mérito: O 1º Reclamante esclareceu na 

petição inicial que, na data de 13/01/2018, por volta das 22h00min, estava 

conduzindo uma moto “HONDA NXR/160 BROS”, de propriedade da 2ª 

Reclamante (ou seja, a sua convivente), pela MT-130 (sentido Centro), 

quando foi surpreendido pela invasão de sua pista preferencial pela 

caminhonete “AMAROK” (Placa: ONX-1620), conduzida pelo 1º 

Reclamado. O 1º Reclamante relatou que, em razão do acidente, teve 

escoriações pelo corpo, bem como, que o 1º Reclamado não lhe prestou o 

devido socorro no momento do ocorrido, limitando-se a parar a 

caminhonete no acostamento. O 1º Postulante destacou que, após se 

recuperar da queda, o 1º Reclamado teria se comprometido em arcar com 

todas as despesas decorrentes do sinistro. No entanto, os Reclamantes 

alegaram que, apesar de terem contatado posteriormente o 1º Reclamado 

para solucionar a questão, não obtiveram êxito. Por entenderem que os 

fatos acima mencionados lhes proporcionaram prejuízos de ordem moral e 
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material, os Reclamantes ingressaram com a demanda indenizatória. Em 

sede de contestação, o 1º Reclamado sustentou ter invadido parcialmente 

a via preferencial, contudo, destacou que o 1º Reclamante dirigia em 

velocidade superior à permitida, o que, consequentemente, levou o mesmo 

a não perceber a invasão da caminhonete e evitar a colisão. O 1º 

Reclamado defendeu que houve culpa concorrente entre as partes, bem 

como, esclareceu não ter se evadido do local do acidente e ainda, que não 

possui formação médica para prestar a devida assistência. Por fim, o 1º 

Reclamado informou que se mantém à disposição de arcar com os danos 

materiais decorrentes do acidente, no entanto, sustenta que inexistem 

danos morais a serem indenizados, pois, a situação narrada trata-se de 

um dissabor cotidiano. Inicialmente, em não se tratando o vínculo existente 

entre as partes de uma relação de consumo, tenho que cabe a cada 

litigante apresentar provas aptas a corroborar as suas respectivas 

manifestações (artigo 373 do CPC/2015). Após promover a análise das 

peças processuais apresentadas pelas partes, bem como, atento a todo o 

acervo probatório anexado aos autos, tenho que o direito milita 

parcialmente em favor das pretensões inaugurais. Da exegese das 

considerações registradas na contestação, verifica-se que o 1º 

Reclamado reconheceu de forma expressa ter invadido, ainda que 

parcialmente, a pista pela qual trafegava o 1º Reclamante. Reza o artigo 

374, II, do CPC/2015 que: “Art. 374. Não dependem de prova os fatos: II - 

afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;”. 

(Destaquei). A meu ver, a confissão do 1º Reclamado confere total 

verossimilhança à narrativa registrada na peça vestibular e, 

principalmente, fortalece sobremaneira o Boletim de Ocorrências 

apresentado pelos Reclamante. Embora o 1º Reclamado tenha tentado 

atenuar a sua responsabilidade se amparando na tese de “culpa 

concorrente”, entendo que, data máxima vênia, as considerações 

defensivas não só são absurdas, como também, desprovidas de 

fundamento. Inobstante tenha ventilado que o 1º Reclamante se 

encontrava em velocidade superior à permitida, o 1º Reclamado não 

apresentou absolutamente nenhuma prova acerca de tal fato e o pior, 

mesmo reconhecendo que invadiu a pista do Autor, tentou ingenuamente 

imputar ao mesmo a obrigação de tentar evitar a colisão. Preconiza o 

artigo 34 do Código de Trânsito Brasileiro que: “Art. 34. O condutor que 

queira executar uma manobra deverá certificar-se de que pode executá-la 

sem perigo para os demais usuários da via que o seguem, precedem ou 

vão cruzar com ele, considerando sua posição, sua direção e sua 

velocidade.”. (Destaquei). Ademais, reza o artigo 186 do Código Civil que: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

exclusivamente moral, comete ato ilícito.”. Concatenando os dispositivos 

supracitados ao caso em comento, bem como, considerando os 

argumentos sustentados por ambos os litigantes (precipuamente no que 

concerne à dinâmica do acidente), não tenho dúvidas acerca da prática de 

um ato ilícito pelo 1º Reclamado, pois, por notória falta de 

responsabilidade, invadiu a pista pela qual trafegava a motocicleta e, 

conseguintemente, nos termos do artigo 927 do Código Civil, deve ser 

responsabilizado pelo prejuízo material proporcionado aos Reclamantes. A 

fim de respaldar toda a sucinta fundamentação supra, segue transcrita, 

por analogia, uma decisão do TJBA: “APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL. 

AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE DANOS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. 

INVASÃO DA PISTA CONTRÁRIA. AUSÊNCIA DE EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. RECONHECIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (TJ-BA - APL: 

05005545820138050113, Relator: Lidivaldo Reaiche Raimundo Britto, 

Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: 14/06/2018).”. (Destaquei). 

Oportuno registrar que, não obstante o 1º Reclamado tenha anexado dois 

orçamentos à sua defesa (Id. nº 15965584), nenhum deles se presta a 

comprometer a credibilidade daquele vinculado a inicial, pois, enquanto o 

orçamento da “Moto Prima” sequer possui data ou assinatura do vendedor 

(não passando de um mero rascunho), àquele da “Moto Campo” (ou seja, 

a mesma empresa que elaborou o orçamento apresentado pelos 

Reclamantes) possui um registro de desconto que, originalmente, não foi 

concedido aos Autores. Portanto, a fim de evitar maiores prejuízos aos 

Reclamantes, entendo que o 1º Reclamado deve ser responsabilizado pelo 

prejuízo material de R$ 1.346,40 (hum mil trezentos e quarenta e seis reais 

e quarenta centavos). - Do dano moral: Por fim, no que se refere à 

pretensão dos Reclamantes em auferir uma indenização a título de “danos 

morais”, entendo que a mesma deve ser rechaçada. Com a devida vênia à 

exposição inaugural, entendo que nenhum dos Reclamantes tiveram 

violados quaisquer atributos inerentes às suas respectivas 

personalidades. Enquanto a 2ª Reclamante sequer estava envolvida 

diretamente no acidente ocasionado pelo 1º Reclamado (tanto é que a 

mesma apenas figura no polo ativo em razão de ser a proprietária da moto 

conduzida pelo seu convivente), o 1º Reclamante reconheceu ter sofrido 

apenas algumas escoriações (ou seja, simples arranhões). Outrossim, 

não obstante toda a dramaticidade da narrativa inaugural, o 1º Autor 

sequer apresentou provas de que eventualmente se utilizou do uso de 

medicações ou ainda, restou impossibilitado de exercer suas atividades 

corriqueiras/laborais. A meu ver, tudo o que foi vivenciado pelos 

Reclamantes não passou de um simples dissabor ínsito à própria vida em 

sociedade, o qual, apesar de indesejável, não se prestou em causar um 

abalo significativo em suas esferas íntimas e, portanto, não pode dar 

ensejo à almejada indenização por danos morais, SOB PENA DE 

BANALIZAÇÃO DO NOBRE INSTITUTO. No intuito de amparar toda a 

fundamentação apresentada no presente pronunciamento jurisdicional, 

segue abaixo, por analogia, uma jurisprudência oriunda do TJRS: 

“APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL EM ACIDENTE DE 

TRÂNSITO. COLISÃO. ESCORIAÇÕES. DANO MORAL. O conjunto 

probatório demonstra que o autor sofreu apenas escoriações (leves) no 

joelho, em razão do acidente, não tendo sido demonstradas as alegações 

relativas a "escoriações pelo corpo inteiro" e uso de medicação especial 

para aplacar "as fortes dores". Circunstâncias que não configuram 

violação da integridade física, tampouco desbordam dos transtornos 

corriqueiros para aqueles que se envolvem em acidente de trânsito. Apelo 

desprovido. (TJ-RS - AC: 70049294515 RS, Relator: Umberto Guaspari 

Sudbrack, Data de Julgamento: 17/04/2014, Décima Segunda Câmara 

Cível, Data de Publicação: Diário da Justiça do dia 22/04/2014).”. 

(Destaquei). Desta feita, não tendo sido devidamente comprovada 

qualquer situação excepcional passível de ensejar o reconhecimento de 

qualquer abalo imaterial por parte dos Reclamantes, reitero que a 

pretensão indenizatória (Danos morais) submetida a apreciação deste 

juízo deve ser rechaçada. Dispositivo: Diante de todo o exposto, com 

respaldo no que preconiza o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c 

artigo 6º da Lei nº 9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação 

para CONDENAR o 1º Reclamado ao pagamento de uma indenização a 

título de danos materiais aos Reclamantes (a qual haverá de ser rateada 

de forma igualitária entre os mesmos) no valor de R$ 1.346,40 (hum mil 

trezentos e quarenta e seis reais e quarenta centavos), a ser corrigida 

pelo índice INPC, bem como, com incidência de juros legais de 1% (um por 

cento) ao mês, ambos contabilizados a partir do evento danoso (súmula 

54 do STJ), ou seja, a data do acidente (13/01/2018), não havendo de se 

falar em qualquer indenização a título de danos morais. Ademais, DEFIRO 

os benefícios da gratuidade da justiça em favor dos litigantes (artigo 99, § 

3º, do CPC/2015). Por fim, DETERMINO à Secretaria deste juízo para 

promover a exclusão do 2º Reclamado do polo passivo da lide junto ao 

sistema PJE. Sem custas processuais e honorários advocatícios neste 

grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95). Publique-se no DJ 

Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 da Lei nº 9.099/95, submeto a 

presente minuta de sentença para homologação do MM. Juiz Togado. 

Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo Vistos, HOMOLOGO, para que surtam 

seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz 

Leigo deste Juizado Especial. Intimem-se as partes da sentença. 

Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005732-84.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA SIQUEIRA MARINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PRIMAVERA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIEL PAULO MAIA TEIXEIRA OAB - MT4705-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005732-84.2019.8.11.0037. REQUERENTE: ZILDA SIQUEIRA MARINHO 

REQUERIDO: ÁGUAS DE PRIMAVERA S.A. PROJETO DE SENTENÇA 1. 

Síntese dos Fatos. Em síntese, a parte Requerente reclama de cobrança 
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indevida referente a fatura de água encanada no valor de R$ 347,86, que 

corresponde ao consumo de 36 m³, com vencimento em 10/09/2019. 

Sustentou que a cobrança é ilegítima, pois não corresponde com sua 

média de consumo que varia entre 11 m³ a 14 m³. Nos pedidos requereu a 

declaração da inexistência do débito e a reparação moral. A requerida 

defendeu a legitimidade da cobrança e pugnou pela improcedência dos 

pedidos. Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/95, passo a fundamentar. 2. Fundamentos Registra-se que a prova 

documental é suficiente para formar convencimento do juízo, oportuno se 

faz o julgamento antecipado da lide, nos moldes do art. 355, I, do CPC. 

Preliminar Quanto ao pedido de perícia desnecessária a medida, porquanto 

as provas carreados aos autos são suficientes para a resolução da 

demanda. Preliminar que se afasta, ante a inexistência da complexidade da 

causa. Mérito Insta assentar que o presente caso é regulado pelo Código 

de Defesa do Consumidor, tendo em vista que a autora é destinatária final 

da prestação do serviço, enquanto a empresa ré figura como fornecedora 

de serviços, conforme os conceitos legais dos artigos 2º e 3º da Lei nº 

8.078/90. No presente caso, em face da verossimilhança das alegações 

da parte Autora e de sua hipossuficiência, impõe-se a inversão do ônus 

da prova, cabendo à parte Reclamada a comprovação de inexistência de 

falha na prestação do serviço nos termos do art. 6º, VIII, do Código de 

Defesa do Consumidor. Cinge-se a controvérsia acerca da ilegitimidade da 

fatura de água, no valor de R$ 347,86, 36 m³. De plano verifica-se que 

razão assiste à parte autora. Na medida que o consumidor ao questionar a 

fatura possui o direito de receber, resposta, informação, laudo ou 

documento comprobatório que ateste a regularidade do hidrômetro em sua 

unidade, quando há expressivo aumento em seu consumo. Nesse teor: 

Art. 6º, III, do CDC, São direitos básicos do consumidor: III - a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, com 

especificação correta de quantidade, características, composição, 

qualidade, tributos incidentes e preço, bem como sobre os riscos que 

apresentem; No caso, a requerida não atendeu a parte consumidora e não 

efetuou a aferição técnica no registro de água, a prova do pedido 

encontra-se no id. n. 24439803 - Pág. 3. Assim, denota-se que a requerida 

não provou a legitimidade da cobrança, ônus que lhe incumbia, diante do 

aumento expressivo na leitura. A corroborar, analisando os históricos de 

consumos, denoto que o consumo, posteriores ao questionado, sempre foi 

entre 14 m³ a 11 m³. Esses dados corroboram que o consumo cobrado na 

quantia de 36 m³ está fora da média habitual do consumo da parte 

consumidora. Por consequência a fatura no valor de R$ 347,8, é ilegítima, 

assim, o período cancelado (agosto/2019) deve ser submetido a revisão 

pela média habitual, de acordo com os últimos doze meses de consumos, 

a fim de afastar o enriquecimento sem causa. Em relação à reparação por 

dano moral, entendo presente na medida em que, apesar do pedido 

administrativo de aferição técnica, a reclamada fez ouvidos moucos, 

obrigando a reclamante a recorrer à via judicial, gerando desgaste em 

suas relações psíquicas, além do que, a cobrança na forma como fatura 

caracteriza comportamento abusivo da reclamada. Por fim, referente ao 

descumprimento da liminar, alegada no id. Num. 25853516 - Pág. 2, verifico 

que não houve descumprimento, pois embora tenha ocorrido ameaça de 

inscrição, a inscrição não se concretizou. 3. Dispositivo. Em face do 

exposto, rejeitada a preliminar, opino pela CONFIRMAÇÃO DOS EFEITOS 

DA TUTELA DE URGÊNCIA ANTECIPADA E PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA 

DAS PRETENSÕES DEDUZIDAS NA INICIAL, nos termos do artigo 487, 

inciso I, do CPC/2015, para: 1. Declarar indevida a fatura no valor de R$ 

347,86 (trezentos e quarenta e sete reais e oitenta e seis centavos), com 

vencimento em 10/09/2019. 2. Determinar novo faturamento referente ao 

mês 08/2019, pela média dos últimos doze meses dos consumos de água 

na matrícula n. 423398-0. 3. Condenar a reclamada a indenizar a título de 

dano moral à reclamante no valor de R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos 

reais), corrigido pelo INPC e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, 

ambos a contar da data desta sentença, na qual o dano foi aferido em 

valor já presente. 5. Indeferir o reconhecimento de descumprimento da 

liminar. Em relação ao depósito judicial na quantia de R$ 64,54 (sessenta e 

quatro reais e cinquenta quatro centavos), este deve ser levantado pela 

parte autora. Sem custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 

54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Decisão sujeita à homologação da Douta 

Juíza de Direito, a qual submeto, conforme o art. 40 da Lei 9.099/95. 

Publicado e registrado. Intimem-se. Tathyane G. da Matta Kato Juíza Leiga 

Vistos. HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra da Juíza Leiga deste Juizado Especial. 

Transitada em julgado, ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se 

baixa na distribuição. Intimem-se as partes da sentença. Primavera do 

Leste-MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005015-09.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ROBSON ASSIS PIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOLDERA DALLEK OAB - MT20688/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UHDE - CORRESPONDENTE ADMINISTRATIVO E FINANCEIRO EIRELI - EPP 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MANOEL MAZZUTTI NETO OAB - MT0016647A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

Processo: 1005015-09.2018.8.11.0037 Reclamante: Robson Assis Pires 

Reclamada: UHDE - Correspondente Administrativo e Financeiro EIRELI - 

EPP SENTENÇA Vistos etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no 

artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ademais, em não havendo a necessidade de 

serem produzidas outras provas (seja documental, testemunhal ou 

pericial) para fins de auxiliar este juízo na formação do convencimento, 

delibero por julgar antecipadamente a lide (artigo 355, I, do CPC/2015). 

Fundamento e decido. Da preliminar: - Da falta de interesse de agir: Em que 

pesem os argumentos preliminares apresentados pela Reclamada, 

entendo que os mesmos não comportam acolhimento. A meu ver, haverá o 

interesse processual de agir quando a pretensão se mostrar útil e 

necessária para a análise do direito do interessado, independentemente 

de qual venha a ser o pronunciamento jurisdicional (procedência ou 

improcedência). Logo, se o Reclamante entende que houve uma falha na 

prestação dos serviços da Reclamada (pois, supostamente, a mesma não 

realizou o serviço para o qual foi contratada), bem como, que tal fato lhe 

proporcionou prejuízos, tenho que o mesmo detém não só o interesse, 

como também, legitimidade para reivindicar a tutela do Poder Judiciário 

(artigo 17 do CPC/2015). Ante o exposto, rejeito a preliminar arguida. Do 

mérito: O Reclamante esclareceu na petição inicial ter contratado os 

serviços da Reclamada, a fim de que a mesma apresentasse um recurso 

acerca de uma multa de infração de trânsito e suspensão de CNH. O Autor 

alegou que lhe foi cobrada a importância de R$ 500,00 pelo procedimento, 

bem como, que foi aconselhado pelo representante da Ré a não efetuar o 

pagamento da multa, pois, deveria aguardar o julgamento do recurso. No 

entanto, o Reclamante sustentou que o serviço não foi realizado, bem 

como, que a sua CNH ficou suspensa por mais 01 ano e ainda, que ao 

consultar o site da PRF, constatou que a multa se encontra no sistema 

pendente de pagamento. Além disso, o Postulante ressaltou que, ao 

pesquisar junto ao site do DETRAN, constatou que a sua CNH continua 

suspensa e não havia nenhum processo aberto em seu nome. Por 

entender que os fatos acima mencionados lhe proporcionaram prejuízos 

de ordem moral e material, o Reclamante ingressou com a demanda 

indenizatória. Em sede de contestação, no tocante ao mérito, a Reclamada 

reconheceu que seus serviços foram contratados, pois, o Autor havia 

sido autuado pela PRF por estar dirigindo com a CNH suspensa. No 

entanto, a Ré esclareceu que o fato gerador do processo que culminou na 

suspensão do direito de dirigir ocorreu em 2013 (haja vista que o Autor 

dirigia sob a influência de álcool), bem como, que ao ser procurada, o 

Reclamante detinha conhecimento que os prazos para interposição de 

recurso haviam expirado. A Postulada sustentou que ocorrido se deu por 

culpa do próprio Reclamante, pois, somente após o decurso de 04 anos do 

início do processo de suspensão da CNH, resolver procurar seus direitos. 

A Reclamada alegou ter prestado os serviços contratados, bem como, que 

apesar de ter ingressado com o processo administrativo (junto ao DETRAN 

de Goiás) em 02/02/2018, um erro cometido pelo setor de protocolo fez 

com que a demanda fosse readequada apenas em 18/06/2018 e ainda, 

que tudo se encontra em fase de análise pelo órgão competente. A 

Reclamada ressaltou que, apesar de ter conhecimento acerca da restrição 

de seu prontuário (suspensão de CNH), o Reclamante continuou a 

conduzir irregularmente seu veículo e ainda, somente buscou auxílio após 

ter a CNH retida. Por entender que não praticou nenhum ato ilícito e que 

inexistem danos a serem indenizados, o Reclamado pugnou pela 

improcedência da lide. Inicialmente, em consonância com o artigo 6º, VIII, 

do CDC, DEFIRO em favor do Reclamante a almejada inversão do ônus da 

prova. Após promover a análise das manifestações apresentadas pelas 
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partes, bem como, atento a todo o acervo documental protocolizado nos 

autos, tenho que o direito milita parcialmente em favor das pretensões 

inaugurais. Embora tenha ventilado, de forma um tanto conveniente, 

algumas considerações acerca da infração de trânsito motivadora da 

suspensão da CNH do Reclamante, ou seja, àquela ocorrida no longínquo 

ano de 2013, oportuno rememorar a Reclamada de a mesma não foi 

contratada para anular a multa ou a penalidade ocorrida no referido ano. 

Na verdade, da exegese das provas apresentadas nos autos, verifica-se 

que, na data de 21/04/2017, o Reclamante foi autuado pela PRF por dirigir 

um veículo com a sua CNH suspensa (Id. nº 14243273), bem como, que foi 

justamente tal fato que motivou a contratação da empresa Ré em 

20/10/2017 (“Recibo” anexo ao Id. nº 14243268), ou seja, para fins de que 

a mesma apresentasse um recurso no intuito de combater a referida 

infração. In casu, não tenho dúvidas de que a Reclamada realmente 

chegou a prestar os seus serviços e, para tanto, basta analisar a tela 

sistêmica vinculada ao Id. nº 17172124, a qual demonstra que foi 

apresentada uma defesa administrativa junto ao DETRAN competente. 

Todavia, este juízo não pode ignorar o fato de que, apesar de ter sido 

contratada na data de 20/10/2017 (consoante “Recibo” alhures 

mencionado), a Reclamada somente se dignou em apresentar o recurso 

administrativo na data de 18/06/2018 (conforme consta das informações 

registradas na tela supracitada), o que, definitivamente, demonstra que o 

recurso foi apresentado de forma tardia e totalmente inoportuna. A meu 

ver, a omissão da Reclamada em prestar os seus serviços logo no mês 

subsequente à contratação (outubro/2017) caracteriza-se como um 

verdadeiro ato ilícito (artigo 186 do Código Civil), pois, inegavelmente, o 

Reclamante acabou despendendo valores sem que lhe fosse 

proporcionada a contraprestação devida, tanto é que a multa proveniente 

da infração de trânsito acabou sendo consolidada (o que pode ser 

visualizado nos documentos anexos à defesa). Destarte, em não 

subsistindo dúvidas acerca da falha na prestação dos serviços da 

Reclamada (a qual acabou ingressando com o recurso administrativo 

somente após terem decorridos 08 meses de sua contratação), bem 

como, com supedâneo no artigo 927 do Código Civil c/c artigo 6º, VI, do 

CDC, entendo que a mesma deve ser compelida em promover a restituição 

da importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) em favor do Reclamante. 

Já no que concerne à pretensão do Autor em ser indenizado a título de 

danos morais, entendo que a mesma, data vênia, não reivindica a proteção 

jurisdicional. Não obstante a Reclamada não tenha se dignado em prestar 

os seus serviços de forma tempestiva, entendo que a matéria submetida à 

apreciação deste juízo não extrapolou a esfera de um mero 

inadimplemento contratual, o que, segundo pacífico entendimento 

jurisprudencial, não enseja qualquer reparação de ordem imaterial. Nesse 

sentido, segue colacionada, por analogia, uma recente decisão 

contemplada pelo STJ: “AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. 

PLANO DE SAÚDE. NEGATIVA DE COBERTURA. MERO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. REEXAME DE 

PROVAS. SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. Nos termos da 

jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o mero inadimplemento 

contratual não enseja condenação por danos morais. 2. Não cabe, em 

recurso especial, reexaminar matéria fático-probatória (Súmula n. 7/STJ). 

3. Agravo interno a que se nega provimento. (STJ - AgInt no REsp: 

1842786 RS 2019/0304384-2, Relator: Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, 

Data de Julgamento: 20/04/2020, T4 - QUARTA TURMA, Data de 

Publicação: DJe 24/04/2020).”. (Destaquei). Ainda que o Demandante 

tenha alegado que, em razão da falha da Reclamada (a qual, reitero, 

revela-se irrefutável), foi obrigado a permanecer com a sua CNH 

suspensa por mais 01 (um) ano, entendo que tais considerações devem 

ser repelidas. Consoante consta da infração que deu origem à 

contratação da Reclamada, o Reclamante foi multado por dirigir veículo 

portando uma CNH que já se encontrava suspensa. Reza o artigo 261, § 

2º, do Código de Trânsito Brasileiro que: “Art. 261. (...) § 2º Quando 

ocorrer a suspensão do direito de dirigir, a Carteira Nacional de Habilitação 

será devolvida a seu titular imediatamente após cumprida a penalidade e o 

curso de reciclagem.”. (Destaquei). Concatenando o referido dispositivo à 

presente lide, bem como, considerando que o Autor não apresentou 

qualquer prova de que, na ocasião da infração (21/04/2017), já havia 

concluído o “curso de reciclagem” exigido pelas normas de trânsito para 

que o mesmo estivesse novamente apto a dirigir, entendo que o 

cancelamento da multa (ou seja, a razão de a Reclamada ter sido 

contratada), por si só, não se prestaria em evitar a continuidade da 

suspensão da CNH. Desta feita, com respaldo no artigo 14, § 3º, II, do 

CDC, bem como, restando incontroverso o fato de o Reclamante ter 

concorrido de forma decisiva para que a sua CNH continuasse suspensa 

(caso contrário, não teria assumido imprudentemente o risco de dirigir sem 

habilitação ou ainda, teria realizado o curso de reciclagem nos termos do 

CTB), entendo que a Reclamada não pode ser responsabilizada pelos 

famigerados “danos morais”. Dispositivo: Diante de todo o exposto, rejeito 

a preliminar arguida e, no tocante ao mérito, nos termos do que preconiza 

o artigo 487, I, do Código de Processo Civil c/c artigo 6º da Lei nº 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação para CONDENAR a 

Reclamada a restituir a importância de R$ 500,00 (quinhentos reais) ao 

Reclamante, a qual deverá ser corrigida pelo índice INPC, bem como, com 

incidência de juros legais de 1% (um por cento) ao mês, ambos 

contabilizados a partir do evento danoso (súmula 54 do STJ), ou seja, a 

data em que a empresa Ré prestou intempestivamente o serviço para o 

qual havia sido contratada (18/06/2018), não havendo de se falar em 

qualquer indenização a título de danos morais. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios neste grau de jurisdição (artigos 54 e 55 da Lei nº 

9.099/95). Publique-se no DJ Eletrônico. Intime-se. Com fulcro no artigo 40 

da Lei nº 9.099/95, submeto a presente minuta de sentença para 

homologação do MM. Juiz Togado. Kleber Corrêa de Arruda Juiz Leigo 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo deste Juizado Especial. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005541-39.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GISLENE DA SILVA CAMARGO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA LINDINES FLORENTINO OAB - MT24263/O (ADVOGADO(A))

JACQUELINE OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT24290/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

THAYCE GONÇALVES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo: 

1005541-39.2019.8.11.0037. REQUERENTE: GISLENE DA SILVA 

CAMARGO ALVES REQUERIDO: THAYCE GONÇALVES SENTENÇA 1. 

Síntese dos fatos A parte autora propôs ação indenizatória por danos 

morais, alegou que sua vida privada, honra e imagem foram violadas pela 

requerida, ante diversas publicações em rede social, enviadas a vários 

grupos da cidade de Primavera do Leste. A publicação realizada afirmava: 

“Esse homem Gláucio Oliveira mas sua esposa Gislene Camargo, posta no 

face que precisa de pedreiro em obras e pega obras na cidade de 

primavera do leste. Daí pega o dinheiro da obra não finaliza a obra não 

paga os pedreiros deposita o dinheiro na conta da esposa Gislene 

Camargo e some do mapa.E simplesmente não atende mais telefone e a 

esposa diz que ele desapareceu que não tem nada com isso. Como não 

tem se o dinheiro da obra e depositado na conta dela. tome cuidado prima 

vera do leste com esse dois porque o próximo a ser enganado pode ser 

vcs.”. Relatou que as publicações tiveram amplo alcance, que recebeu 

ligações e mensagens perguntando sobre o fato, que realizou a denúncia 

na publicação, mas que novamente em 09/09/2019 houve outra 

publicação. Noticiou que o fato vem lhe causando constrangimento, dor e 

humilhação. Alegou que os fatos narrados nas publicações não são 

verdadeiros, pois somente emprestou a conta para o marido Sr. Gláucio, 

que o mesmo no dia 03/09/2019 saiu de casa, sem dizer em que lugar iria, 

e ficou ausente entre 03/09/2019 a 07/09/2019. A requerida não 

compareceu à audiência de conciliação e não apresentou contestação. 

Fica dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/95, 

passo a fundamentar. 2. Fundamentos - Revelia Atesto que a requerida 

devidamente citada, manteve-se inerte, não compareceu à audiência de 

conciliação e não apresentou contestação. Nos termos do artigo 20 da Lei 

nº 9.099/95, deve ser reconhecida a revelia da parte ré, com efeito, as 

alegações de fato da parte autora presumem-se verdadeiras. Mérito Insta 

salientar que o art. 220 da Constituição Federal aduz “A manifestação do 

pensamento, a criação, a expressão e a informação, sob qualquer forma, 

processo ou veículo, não sofrerão qualquer restrição, observado o 

disposto nesta Constituição.”. A liberdade de expressão não constitui 

direito absoluto encontra limites nos demais direitos da personalidade 
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consagrados pela Constituição Federal, como exemplo, a dignidade da 

pessoa humana, a honra, a imagem, a fama e o nome. Nesse sentido: (…) 

"Não existe em sociedade liberdade sem responsabilidade ou ilimitada, pois 

é da própria essência da sociedade a presença de limites ao exercício das 

prerrogativas individuais, acrescentando-se modernamente um conteúdo 

funcional diverso do conteúdo egoístico tradicionalmente conferido ao 

titular do direito subjetivo.(…) (STJ - AREsp: 500637 RJ 2014/0082378-0, 

Relator: Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, Data de Publicação: DJ 

02/06/2015)”. Nessa linha consagra o art. 5º, X da Magna Carta: “são 

invioláveis a intimidade, a vida privada, a honra e a imagem das pessoas, 

assegurado o direito a indenização pelo dano material ou moral decorrente 

de sua violação.”. Além da presunção de veracidade dos fatos narrados 

na inicial em decorrência da aplicação dos efeitos da revelia, a parte 

autora provou o fato constitutivo do seu direito. A publicação acusou a 

parte autora de usufruir de uma vida boa as custas de trabalhadores, 

afirmou, sem hesitar, que a autora era caloteira. Constata-se dos autos 

que a requerida deu ampla divulgação a sua publicação, vez que inseriu 

as acusações em diversos grupos e colacionou fotografias da parte 

autora nas postagens. Id. Num. 24160588 - Pág. 2 e seguintes. A 

cobrança não ficou restrita ao núcleo da família e amigos, mas houve 

ampla divulgação nos grupos das cidades de Primavera do Leste e 

Poxoréu. A publicação ganhou relevante extensão com diversos 

comentários negativos a imagem e a honra da parte autora. Além do mais, 

a requerida firmou contrato com o senhor Gláucio e não com a parte 

autora, portanto, além de vexatória, a cobrança foi indevida. Outrossim, 

competia à parte requerida fazer uso dos meios adequados e legais de 

cobrança, ajuizando, se necessário, ação judicial. Portanto, é evidente 

presença do ato ilícito e são manifestos os prejuízos à imagem da autora, 

que configuram lesão extrapatrimonial. A constituição Federal consagra a 

liberdade de expressão, no entanto, esta encontra limites, principalmente 

quando a intenção é prejudicar a honra de outrem. Evidenciado, pois, o 

liame da causalidade entre a ilicitude na conduta da parte requerida e o 

dano experimentado pelo autor, impõe-se a responsabilização do primeiro, 

nos termos dos arts. 186 e 927, todos do Código Civil, que assim estão 

normatizados: “Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, 

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

que exclusivamente moral, comete ato ilícito.” “Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.” No que se refere a quantificação do valor a título de danos 

morais, é de rigor a fiel observância aos princípios da razoabilidade e da 

proporcionalidade, sopesando vários fatores, como a situação 

socioeconômica de ambas as partes, o grau de culpa do agente, sem 

perder de vistas que a compensação pecuniária visa, também, o 

descoramento da prática de novos atos lesivos pela ofensora. Assim, o 

valor pecuniário será fixado de maneira que atenda à pretensão de 

compensação pelos danos morais sofridos pela parte autora sem importar 

em enriquecimento ilícito e, simultaneamente, penalizar civilmente o 

causador do ilícito sem lhe ocasionar empobrecimento. 3. Dispositivo. 

Diante do exposto, OPINO PELA PARCIAL PROCEDÊNCIA dos pedidos 

deduzidos na inicial e pela extinção o processo com resolução do mérito, 

nos termos do art. 487, inciso I, do CP, para: 1-CONDENAR a parte 

requerida ao pagamento de danos morais no importe de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais), com correção monetária, indexada pelo INPC, e juros 

simples de mora de 1%, ao mês, ambos contar desta sentença, data na 

qual o dano foi aferido e ganhou expressão monetária em valor já 

atualizado. 2 - CONCEDER a parte autora os benefícios da justiça gratuita 

em eventual recurso. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95). Remeto os autos ao 

Excelentíssimo Juiz Togado para apreciação e posterior homologação, nos 

termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicado e registrado. Intimem-se. 

Tathyane G. da Matta Kato. Juíza Leiga. Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra da 

Juíza Leiga deste Juizado Especial. Transitada em julgado e tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001186-83.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA RIBEIRO GAMA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1001186-83.2019.811.0037. Reclamante: VANIA RIBEIRO GAMA. 

Reclamada: ESTADO DE MATO GROSSO e DEPARTAMENTO ESTADUAL 

DE TRÂNSITO – DETRAN. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995 c/c. artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27, todos da Lei 12.153/2009. Breve síntese 

processual. Trata-se de Ação Declaratória de Negativa de Propriedade e 

Inexistência de Débito proposta por VANIA RIBEIRO GAMA em desfavor 

do ESTADO DE MATO GROSSO e do DEPARTAMENTO ESTADUAL DE 

TRÂNSITO - DETRAN (Id. 18438967). Não foi concedida antecipação de 

tutela (Id. 20937577). As partes Reclamadas apresentaram suas 

respectivas contestações no Id. 21046143 e Id. 21092615. Vieram os 

autos conclusos. FUNDAMENTO. DECIDO. Compulsando os autos, verifico 

que a parte Reclamante pretende a declaração da negativa de propriedade 

e inexistência de débitos, com o fim de se desobrigar do pagamento de 

IPVA, licenciamento, multa e seguro DPVAT, em razão da alienação de 

três veículos que ainda não foram transferidos para os nomes dos 

compradores. No entanto, não arrolou como sujeito passivo da ação em 

comento os adquirentes dos respectivos veículos, tampouco indicou as 

informações pessoais deles, como nome completo, número de CPF e RG, 

endereço, entre outras informações básicas e essenciais para que as 

entidades públicas pudessem efetuar eventual transferência do registro e 

das obrigações. Ademais, a parte Reclamante não trouxe provas mínimas 

para comprovar a efetiva transmissão do veículo e a respectiva data do 

ocorrido, sendo que não foi diligente e não realizou a comunicação da 

venda. Portanto, não há como obrigar as partes Reclamadas à efetuarem 

as baixas dos débitos, sem, contudo, existir informações mínimas quanto 

aos compradores dos bens, sob pena de frustrar a atividade 

arrecadatória dos entes públicos, por causa de pura desídia do 

Reclamante. A responsabilidade e as consequências da incúria não 

podem passar da pessoa do relapso, tanto mais quando isso atinge o 

Estado e Autarquia Estadual. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos autorais. Sem custas e honorários, 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, 27 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, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000629-67.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIMAR DARES DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

LAODICEIA HOCHM MULLER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATA CARRETO OAB - SP213295 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000629-67.2017.811.0037. Reclamante: GRACIMAR DARES DA SILVA. 

Reclamadas: ESTADO DE MATO GROSSO e LAODICEIA HOCHM MULLER. 

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 Morais proposta por GRACIMAR DARES DA 

SILVA em desfavor de ESTADO DE MATO GROSSO e LAODICEIA HOCHM 

MULLER (Id. 4952936). Apresentada contestação pelas partes 

Reclamadas no Id. 10119121 e Id. 11377459, impugnadas no Id. 11978825. 
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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. Preliminarmente, a 

parte reclamada LAODICEIA alegou ilegitimidade passiva, por ser servidora 

pública e os fatos terem ocorridos no exercício de sua função, razão pela 

qual não pode ser demandada diretamente no juízo cível. Nesse ponto, 

assiste razão a parte, tendo em vista que o Supremo Tribunal Federal, por 

unanimidade de votos, reconheceu a repercussão geral e fixou tese no 

julgamento do RE 1027633 (Tema 940), no seguinte sentido: “A teor do 

disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, a ação por danos 

causados por agente público deve ser ajuizada contra o Estado ou a 

pessoa jurídica de direito privado prestadora de serviço público, sendo 

parte ilegítima para a ação o autor do ato, assegurado o direito de 

regresso contra o responsável nos casos de dolo ou culpa” – grifei. Deste 

forma, em relação à servidora ora Reclamada, reconheço sua ilegitimidade 

passiva, pelo que deve ser extinto o processo sem resolução do mérito. 

Examino o Mérito do pedido em relação ao Estado. A pretensão autoral se 

subsume ao pedido de indenização por danos morais, em razão da 

conduta da servidora LAODICEIA que teria supostamente realizado uma 

denúncia indevida no Ministério Público, culminando no afastamento da 

Reclamante do convívio de sua neta Helena. Argumenta, que a servidora é 

diretora da escola onde sua neta estuda e, que por ter procurado à 

direção para questionar uma lesão sofrida pela menor na escola, foi 

atendida de forma desrespeitosa e proibida de entrar no recinto. Relata 

que, em razão desse fato a servidora teria registrado a denúncia para lhe 

prejudicar. O estado Reclamado, em suma, defende a ausência de 

comprovação dos requisitos caracterizadores do dano, como o nexo 

causal e a conduta omissiva em relação às supostas lesões ocorridas. 

Pois bem. No que tange à conduta da servidora, não restou comprovado 

nos autos a ocorrência de ação dolosa ou culposa no sentido de 

prejudicar a parte Reclamante. Sem adentrar no mérito da suposta 

denúncia, o Ministério Público é órgão idôneo e de elevado grau de zelo em 

suas atuações, razão pela qual, se praticou algum ato em seu desfavor, 

presume-se legítimo. Além disso, não ficou evidenciada a responsabilidade 

civil pela omissão estatal nos cuidados da menor, pois, conforme atas 

escolares e relatórios anexados, foi informado que a menor apresenta 

comportamentos agitados em sala, sendo que já participou de brigas com 

os colegas. Inclusive, foi encaminhada pela instituição para 

acompanhamento de profissional da área de psicopedagogia. Portanto, 

improcedem os pedidos autorais. DISPOSITIVO. Ante o exposto, OPINO 

pela extinção do processo em relação à parte Reclamada LAODICEIA, com 

fundamento no artigo 485, inciso VI, do CPC, assim como, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do mesmo diploma legal, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais em relação ao 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. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 27 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, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito
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Processo Número: 1006801-88.2018.8.11.0037
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NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1006801-88.2018.811.0037. Reclamante: CARLOS CAETANO DA SILVA. 

Reclamadas: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MANAIN 

COMERCIO DE PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Breve síntese processual. Trata-se de Ação Declaratória de Inexistência 

de Débitos c/c. Indenização por Danos Morais c/c. Pedido de Tutela 

Antecipada proposta por CARLOS CAETANO DA SILVA em desfavor do 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S/A e MANAIN COMERCIO DE 

PEÇAS E VEÍCULOS LTDA. (Id. 15763471). Foi concedida tutela antecipada 

para determinar a suspensão da cédula de crédito bancária contestada, 

bem como a abstenção ou exclusão das anotações junto aos órgãos de 

proteção ao crédito – Id. 16069196. Audiência de conciliação restou 

infrutífera (Id. 18869940), tendo as partes Reclamadas apresentado suas 

contestações no Id. 19035965 e Id. 18834580. Não impugnadas, 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 fraude, 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. Preliminares. 

De forma preliminar, a parte Reclamada MANAIN requer a denunciação à 

lide do Cartório de Vila Operária, por ter reconhecido a firma do Recibo de 

Transferência de Veículos, porém, de acordo com o art. 10, da Lei 

9099/95, é vedado nos Juizados Especiais qualquer tipo de intervenção de 

terceiros. Ademais, pede o reconhecimento da contumácia da parte 

Reclamante pela ausência em audiência de conciliação realizada no dia 

25/03/2019, no entanto, verifico que a parte justificou sua ausência com a 

juntada de atestado médico emitido no dia 22/03/2019 com a indicação de 

afastamento por 05 dias (Id. 18911615). Afasto também, a preliminar de 

incompetência do juízo pelo valor da causa, tendo em vista que o valor 

atribuído se referia ao pedido de dano moral, sendo este um mero norte ao 

julgador, não existindo vinculação para fins de arbitramento. Ainda, em 

relação à necessidade de perícia grafotécnica, entendo que os fatos e 

documentos apresentados são suficientes para julgamento da causa, 

sendo que a segunda Reclamada MANAIN possui legitimidade passiva 

para a demanda, uma vez que praticou atos típicos da cadeia de consumo. 

Passo ao exame do Mérito. A parte Reclamante pleiteia a declaração da 

inexistência de débitos, bem como indenização por danos morais, em 

razão da suposta prática de fraude na contratação de financiamento em 

seu nome, o que gerou dívidas e cobranças indevidas em seu desfavor, 

além de todo aborrecimento e transtorno suportado. Por seu turno, a 

Reclamada MANAIN defende a sua ausência de responsabilidade para o 

ocorrido, imputando à instituição financeira o dever de analisar os 

documentos apresentados e a cautela na concessão do financiamento. A 

Reclamada Bradesco sustenta, em apertada síntese, a legitimidade da 

contratação, afirmando que o negócio jurídico foi realizado de forma 

escorreita e sem qualquer indício de fraude. Pois bem. Da análise dos 

autos, verifico que a parte Reclamante registrou boletim de ocorrências no 

dia 27/01/2018, noticiando o extravio de sua CNH (Id. 15763475), 

documento este, que por sinal, foi o único apresentado no momento da 

contratação do financiamento em maio/2018 (vide Id. 18834582). Além 

disso, a assinatura aposta no contrato é distinta da apresentada pelo 

Reclamante, sendo que o endereço informado no contrato, assim como o 

local de realização do negócio também são divergentes. Outro traço 

importante, é que o negócio foi realizado em maio/2018 e não existiram 

registros de pagamento de parcelas, condutas essas típicas de fraude. 

Por essas razões, existem indícios da ocorrência de fraude. Importante 

anotar, que as partes Reclamadas, cientes do aumento de casos de 

fraude nesses tipos de contratação, deveriam agir com mais cautela e 

prudência ao realizar qualquer tipo de operação financeira. Condutas 

básicas como exigir mais de um documento pessoal, comprovante de 

endereço no nome da pessoa, bem como registrar foto no momento da 

assinatura já seriam suficientes para afastar qualquer tentativa de fraude. 

Ocorre, que as Reclamadas não agiram com a cautela necessária, sendo 
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certa a responsabilidade da vendedora de veículos MANAIN, pois foi quem 

teve o primeiro contato com o suposto fraudador, foi ela quem recebeu os 

documentos, imprimiu o contrato e fez a solicitação do financiamento. 

Solidariamente, a instituição financeira também é responsável, porque 

cabe a ela conceder ou não o financiamento, é ela a responsável por 

analisar documentos e quem deveria igualmente exigir maiores critérios de 

segurança. O Código de Defesa do Consumir atribui responsabilidade 

solidária a todos os integrantes da cadeia de consumo e, no caso, restou 

evidente a responsabilidade de ambas as reclamadas. Presente, portanto, 

o dever de reparar o dano pelos transtornos e aborrecimentos 

suportados, os quais superam o limite do razoável, devendo incidir a 

responsabilidade civil objetiva. Nesse sentido: INDENIZAÇÃO – 

CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO - FRAUDE 

INCONTROVERSA - RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO FORNECEDOR DO 

SERVIÇO PELOS PREJUÍZOS – DANO MATERIAL E MORAL 

CONFIGURADOS – MONTANTE ADEQUADO – RECURSO IMPROVIDO. 

(TJSP – Acórdão Apelação 1001479-35.2017.8.26.0157, Relator(a): Des. 

Matheus Fontes, data de julgamento: 30/09/2018, data de publicação: 

30/09/2018, 22ª Câmara de Direito Privado) - Grifei. Por conseguinte, os 

débitos objetos de cobrança devem ser declarados inexistentes, sendo 

incabível repetição do indébito, pois não comprovado pagamento indevido 

por parte do Reclamante. DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA 

dos pedidos autorais para: DECLARAR a inexistência dos débitos objetos 

de cobrança, sendo que, em decorrência, DETERMINO a suspensão do 

contrato de financiamento e das respectivas cobranças, pelo que ratifico 

a decisão liminar. CONDENAR, solidariamente as partes Reclamadas ao 

pagamento de indenização por danos morais no valor total de R$ 8.000,00 

(oito mil reais), os quais deverão ser corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC e aplicados juros de 1% a.m., ambos incidentes a partir do 

arbitramento nesta sentença, data na qual o dano foi aferido e 

quantificado em valor já atualizado. Sem custas e honorários advocatícios, 

com base nos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/1995. Submeto o presente 

projeto à homologação deste juízo para que surta os efeitos legais, nos 

termos do art. 40 da Lei 9099/95. Publicada e registrada eletronicamente. 

Intime(m)-se. Transitada em julgado, cumpra-se a sentença e arquive-se o 

processo, depois das baixas necessárias. Primavera do Leste/MT, 28 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, 28 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002338-40.2017.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ ALBERTO DA SILVA BARREIROS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAIRO FUNKE OAB - MT9645-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MOEMA NERI FERREIRA NUNES OAB - TO1326 (ADVOGADO(A))

RAUL DAMASCENO FERREIRA E SOUZA OAB - TO8965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1002338-40.2017.8.11.0037. REQUERENTE: LUIZ ALBERTO DA SILVA 

BARREIROS - ME REQUERIDO: LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA 

Visto, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Prefacialmente é imperioso desenredar que in casu o deslinde 

das questões de fato e de direito não depende de dilação probatória de 

perícia ou em audiência, pelo que delibero por julgar antecipadamente a 

lide, ex vi do art. 355 inc. I do CPC. Preliminares - Da Inconsistência do 

valor da causa / Precariedade de Provas e do real responsável pelo 

prejuízo/debito cobrado Deixo de analisar por se confundir com o mérito. - 

Da impugnação ao pedido de justiça gratuita do requerido Aduz a parte 

autora em impugnação que o requerido não faz jus aos benefícios da 

justiça gratuita, haja vista não ter comprovado aos autos o preenchimento 

aos requisitos para o seu deferimento. Em que pese a alegação da parte 

autora, em se tratando desta justiça especializada, não há se falar em 

custas, taxas ou despesas quando o feito está tramitando em primeiro 

grau (artigo 54 da Lei nº 9.099/95), motivo pelo qual, inexiste motivo para 

que nesta fase processual seja analisado o pedido de gratuidade da 

justiça formulado pelo requerido. Destarte, rejeito a preliminar supra. Mérito 

Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA movida por LUIZ ALBERTO DA SILVA 

BARREIROS - ME em face de LUA HENRIQUE FERREIRA DA ROCHA, 

advindos de venda de mercadorias. Aduz a parte reclamante em sua 

exordial que essa é credora da parte reclamada da quantia de R$5.462,00 

(cinco mil e quatrocentos e sessenta dois reais), referentes à venda de 

piscina e pedras brancas, representadas por contrato e nota/comprovante 

de entrega. A parte reclamada em sua defesa sustenta que apenas 

assinou o contrato para seu pai, todavia, a transação foi realizada pelo 

mesmo, não sendo responsável pelo débito. Alega ainda que a 

nota/comprovante de entrega está assinada pelo seu pai e não por ele. 

Registra-se inicialmente que em que pese o requerido arguir que o 

responsável pela dívida é seu pai, Sr. José Darci e que apenas assinou o 

contrato pelo fato do pai estar com o “nome sujo” e que tal fato poderia ser 

comprovado por testemunhas, o fato é que ao assinar o contrato de 

compra da piscina, assumiu a responsabilidade de pagamento, uma vez 

que a mesma foi realizada em seu nome, todavia, não obsta o requerido 

ajuizar a competente ação de cobrança em desfavor de seu pai, utilizando 

as testemunhas arroladas na contestação. Portanto, em se tratando de 

prova documental, deixo de acolher o pedido de realização de audiência 

de instrução e julgamento. A parte autora sustentou na inicial que realizou 

a venda de uma piscina e que “contratou, além da piscina, pedras brancas 

para instalar ao redor da sobredita piscina, no montante de R$ 1.200,00. 

Tais pedras foram entregues ao Pai do Senhor Luã, Senhor José Darci, na 

data de 03/08/2016, conforme o documento que se junta. Deste modo, o 

valor total da contratação foi de R$ 20.732,00. Por uma questão de justiça, 

deve-se registrar o precário pagamento de R$ 15.270,00, feito pelo réu. 

Deste modo, o valor principal devido e cobrado nesta ação é de R$ 

5.462,00”.SIC Compulsando os autos, verifico que a parte autora 

apresentou contrato de compra e venda com reserva de domínio, datada 

de 30/06/2016 no valor de R$19.532,00, devidamente assinada pelo 

requerido (ID 8245341), cujo documento não foi impugnado pelo requerido. 

Ainda, apresenta a parte autora no ID 8245350 nota em que alega ser da 

venda das pedras brancas no valor de R$1.200,00 que teria sido recebida 

pelo pai do requerido, todavia, verifica-se que embora a autora alegue que 

a contratação foi feita pelo requerido, tendo seu pai recebido o produto, 

consta na referida nota como cliente o Sr. José Darci, não constando 

nenhuma assinatura do requerido no referido documento e, portanto, não 

sendo o mesmo responsável por este débito. Por fim, acostou ainda a 

parte autora um cheque de terceiros no valor de R$3.250,00 

fundamentando se tratar de parte do pagamento precário realizado pelo 

requerido, todavia, não faz parte da presente lide, sendo apresentado 

apenas a título de “esclarecimento”. Portanto, a parte autora comprovou a 

contratação pelo requerido apenas referente ao valor da piscina, na 

quantia de R$19.532,00. Todavia, a empresa autora reconhece o 

pagamento “precário” da quantia de R$ 15.270,00, portanto, restando 

como saldo remanescente, devidamente comprovado, a quantia de 

R$4.262,00 (quatro mil e duzentos e sessenta e dois reais). Portanto, 

devido o valor de R$4.262,00 (quatro mil e duzentos e sessenta e dois 

reais). Cabia à reclamada demonstrar o pagamento da dívida mencionada 

na inicial, não o fazendo, presume-se verdadeira a alegação de que o 

débito permanece inadimplido. Diante de todo o exposto pela parte 

reclamante e a não comprovação de pagamento pelo requerido, verifico 

que o pleito da parte reclamante merece parcial guarida do poder judiciário. 

Isto posto, com escoro no art. 487, inciso I, do CPC e art. 6º da Lei 

9.099/95, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão deduzida, e 

via de consequência, CONDENO o requerido a pagar à parte reclamante a 

dívida na quantia de R$4.262,00 (quatro mil e duzentos e sessenta e dois 

reais), corrigidos monetariamente pelo INPC desde o vencimento e 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês, contados da citação 

(21/11/2018). A PARTE RECLAMANTE DEVERÁ TRAZER AOS AUTOS 

CÁLCULO DE ACORDO COM O COMANDO DA SENTENÇA. Decisão sujeita 

à homologação do Douto Juiz de Direito, a qual a submeto, conforme 

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, 28 de 

abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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PROCESSO N: 1000106-50.2020.8.11.0037 REQUERENTE: ELLEN 

FABIANA SZPACKI DE AMORIM REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREA S/A 

SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 

9.099/1995. Trata-se de Ação de Reparação por Danos Materiais e 

Morais, proposta por ELLEN FABIANA SZPACKI DE AMORIM, em face de 

AZUL LINHAS AEREAS S/A. Narra a requerente que adquiriu passagens 

aéreas junto à requerida no trecho Cuiabá/MT a São Paulo/SP (Guarulhos) 

com embarque em 28/12/2019 e volta no dia 05/01/2020, no valor de R$ 

1.649,24 (um mil e seiscentos e quarenta e nove reais e vinte e quatro 

reais). Relata que 03/12/2019 cancelou as passagens, oportunidade em 

que foi surpreendida com a cobrança de taxa administrativa no valor R$ 

993,84 (novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) e 

taxa de cancelamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), 

tendo sido informada foi informada que o valor do reembolso de R$ 155,40 

(cento e cinquenta e cinco reais e quarenta centavos). Postula, ao final, 

pela restituição em dobro do valor indevidamente retido no valor R$ 

2.987,68 (dois mil e novecentos e oitenta e sete reais e sessenta e oito 

centavos), e alternativamente, caso não seja aplicado a restituição em 

dobro, requer à restituição de forma simples no valor de R$ 1.493,84 (Hum 

mil e quatrocentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos), 

bem como indenização por danos morais suportado pela autora. 

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, 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 no artigo 2º do Código 

de Defesa do Consumidor que considera consumidor toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da requerida 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. Analisando os 

autos, verifica-se que restou incontroverso a aquisição de passagens 

aéreas junto a requerido no valor de R$ 1.649,24 (um mil e seiscentos e 

quarenta e nove reais e vinte e quatro reais), que posteriormente foram 

canceladas pela autora. A autora assevera que o reembolso no valor de 

R$ 155,40, referente as passagens compradas no valor de R$ 1.649,24 

(um mil, seiscentos e quarenta e nove reis e vinte e quatro centavos), se 

mostra totalmente abusivo, uma vez que a retenção de mais de 90% do 

valor da passagem. Acerca do reembolso de passagem aérea dispõe o 

artigo 7º, da Portaria 676/GC-5, da Agência Nacional de Aviação Civil: “Art. 

7º O passageiro que não utilizar o bilhete de passagem terá direito, dentro 

do respectivo prazo de validade, à restituição da quantia efetivamente 

paga e monetariamente atualizada, conforme os procedimentos a seguir: I 

- bilhete doméstico - o saldo a ser reembolsado deverá ser o equivalente 

ao valor residual do percurso não utilizado, calculado com base na tarifa, 

expressa na moeda corrente nacional, praticada pela empresa emissora, 

na data do pedido de reembolso; e II - bilhete internacional - o saldo a ser 

reembolsado deverá ser o equivalente ao valor residual do percurso não 

utilizado, calculado com base na tarifa, expressa em moeda estrangeira, 

efetivamente paga pelo passageiro e convertida na moeda corrente 

nacional à taxa de câmbio vigente, na data do pedido de reembolso. § 1o 

Se o reembolso for decorrente de uma conveniência do passageiro, sem 

que tenha havido qualquer modificação nas condições contratadas por 

parte do transportador, poderá ser descontada uma taxa de serviço 

correspondente a 10% (dez por cento) do saldo reembolsável ou o 

equivalente, em moeda corrente nacional, a US$ 25.00 (vinte e cinco 

dólares americanos), convertidos à taxa de câmbio vigente na data do 

pedido do reembolso, o que for menor. § 2° O reembolso de bilhete 

adquirido mediante tarifa promocional obedecerá às eventuais restrições 

constantes das condições de sua aplicação. § 3º As condições de 

reembolso de bilhete coletivo em viagens de fretamento será estabelecido 

no respectivo contrato de fretamento. § 4º Para os vôos "charter" do tipo 

IT, as condições de reembolso serão estabelecidas no contrato de 

prestação de serviço firmado com o passageiro”. Assim, extrai que o 

cancelamento do bilhete doméstico que não foi adquirido mediante tarifa 

promocional, será reembolsado o equivalente ao valor residual do 

percurso não utilizado, calculado com base na tarifa, descontados a taxa 

de serviço em 10% (dez por cento). Pois bem. Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que a empresa requerida não demonstra que as 

passagem foram adquiridas com tarifa promocional, cujo reembolso 

obedeceria às eventuais restrições constantes nas condições de 

compras. Logo, se mostram indevidas as cobranças de taxa administrativa 

no valor R$ 993,84 (novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro 

centavos) e taxa de cancelamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e 

cinquenta reais), já que, por obvio, superam a monta de 10% (dez por 

cento) da taxa de serviço prevista na Portaria da Anac acima transcrita. 

Nesse sentido, colaciono o seguinte julgado: “RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. PEDIDO DE BALCÃO. CANCELAMENTO DA COMPRA DE 

PASSAGEM AÉREA. DEVER DE RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE 

MULTA. DESISTÊNCIA DA COMPRA POR OPÇÃO DO CONSUMIDOR. 

MULTA QUE VAI REDUZIDA PARA 10% DO VALOR DA PASSAGEM. 

EXEGESE DO ARTIGO 51, IV DO CDC. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71007963523, Quarta Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Gisele Anne Vieira de Azambuja, Julgado em: 

19-09-2018). “RECURSO INOMINADO. RESTITUIÇÃO DE VALORES C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CONSUMIDOR. PEDIDO DE 

CANCELAMENTO DA COMPRA DE PASSAGEM AÉREA. DEVER DE 

RESTITUIÇÃO COM IMPOSIÇÃO DE MULTA. OBSERVÂNCIA DO 

PERCENTUAL DE 10% PREVISTO NO ART. 7º DA PORTARIA 676/G5-5 DA 

ANAC. COMPROVAÇÃO DE QUE APENAS UM DOS TRECHOS ERA 

PROMOCIONAL. DIREITO À RESTITUIÇÃO DOS VALORES PAGOS, DO 

TRECHO NÃO PROMOCIONAL, NA FORMA SIMPLES. INAPLICABILIDADE 

DO DISPOSTO NO ART. 42 DO CDC AO CASO, POIS NÃO SE TRATA DE 

COBRANÇA INDEVIDA. (...) SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 

RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 71008248338, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Alexandre de 

Souza Costa Pacheco, Julgado em: 26-06-2019). Impede consignar, ainda, 

que a requerida não logrou de demonstrar que no momento da aquisição 

das passagens aéreas informou a autora da incidência de taxa 

administrativa no valor R$ 993,84 (novecentos e noventa e três reais e 

oitenta e quatro centavos) e taxa de cancelamento no valor de R$ 250,00 

(duzentos e cinquenta reais) na hipótese de cancelamento. Desta feita, 

havendo o cancelamento da passagem aérea no valor de R$ 1.649,24 (um 

mil, seiscentos e quarenta e nove reis e vinte e quatro centavos), do valor 

do reembolso deverá ser descontados apenas a taxa de serviço em 10% 

(dez por cento), conforme previsto na Portaria 676 da ANAC, perfazendo, 

assim, o montante de R$ 1.484,34 (um mil, quatrocentos e oitenta e quatro 

reais e trinta e quatro centavos). No tocante ao pedido de restituição em 

dobro, dispõe o artigo 42, parágrafo único, do CDC: "Artigo 42 - (...) 

Parágrafo único - O consumidor cobrado em quantia indevida tem direito à 

repetição do indébito, por valor igual ao dobro do que pagou em excesso, 

acrescido de correção monetária e juros legais, salvo hipótese de engano 

justificável." Não obstante a sanção de repetição em dobro do indébito, 

pela interpretação literal do mencionado dispositivo, é necessária a 

perquirição da má-fé do fornecedor, o que não restou evidenciado nos 

autos. Portanto, o reembolso da passagem aérea cancelada será de forma 

simples. - 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 
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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 pela parte 

autora comprovam a aquisição da passagem aérea no valor de R$ 

1.649,24 (um mil, seiscentos e quarenta e nove reis e vinte e quatro 

centavos), e o seu posterior cancelamento, na qual a empresa ré 

descontou do valor do reembolso a taxa administrativa no valor R$ 993,84 

(novecentos e noventa e três reais e oitenta e quatro centavos) e taxa de 

cancelamento no valor de R$ 250,00 (duzentos e cinquenta reais), em 

dissonância com o determinado na Portaria 676 da ANAC, pois não 

demonstrou que os bilhetes foram adquiridos com tarifa promocional. 

Assim, resta evidente os transtornos suportados pela autora com a 

pratica do ato ilícito cometido pela requerida que descontou do valor do 

reembolso taxas indevidas que somam 90% (noventa por cento) do valor 

do bilhete. 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. 

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 os inúmeros transtornos suportados pela 

autora com o cancelamento da passagem, em razão da incidência indevida 

de taxas em dissonância com o determinado na Portaria da ANAC. 

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. Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, ao 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$ 2.000,00 (dois mil reais). - DO 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de condenar a parte ré, AZUL LINHAS AEREA S/A, ao reembolso 

referente a passagem aérea cancelada, no valor de R$ 1.649,24 (um mil, 

seiscentos e quarenta e nove reis e vinte e quatro centavos), acrescidos 

de correção monetária pelo INPC e juros de mora em 1% (um por cento) a 

partir do cancelamento (03/12/2019), bem como ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados à parte autora, no valor de R$ 

2.000,00 (dois 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, 29/05/2018. 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). 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 certificando o trânsito em julgado, arquivem-se. 

Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio 

Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito 

(Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003481-93.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:
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MAYKO CASTRO NUNES (REQUERENTE)
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PROCESSO N: 1003481-93.2019.8.11.0037 REQUERENTE: MAYKO 

CASTRO NUNES e outros REQUERIDO: OCEANAIR LINHAS ÁEREAS S/A 

(AVIANCA) SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório nos termos do artigo 

38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais, proposta por MAYKO CASTRO NUNES, LUCIANE SCHERER, 

BERTHO AMAURYSCHERER CASTRO NUNES, MAYKO CASTRO NUNES 

FILHO e GABRIELLA SCHERER CASTRO NUNES, em face de OCEANAIR 

LINHAS ÁEREAS S/A (AVIANCA). Narra o requerente Maykon Castro 

Nunes que recebeu de seu empregador, Sr. Adelar Radin, um pacote de 

férias, contendo diárias do hotel e passagens aéreas para sua família, 

com destino a cidade de Natal/RN. Assevera que a viagem foi programada 

com sete meses de antecedência, tendo o bilhete aéreo sido adquirido 

junto a ré com data de embarque em 07/08/2019. Alega que três meses 

antes da data do embarque foram informados que o voo havia sido 

cancelado, sem que tenha sido disponibilizado outro voo ou realocados em 

outra companhia, tampouco houve o reembolso valor das passagens. 

Relatam que o empregador foi obrigado a adquirir novas passagens no 

valor de R$ 5.551,00 (cinco mil, quinhentos e cinquenta e um reais). 

Postula, ao final, pela indenização pelos danos morais suportados. 

Ademais, verifica-se que a parte ré, regularmente intimada deixou de 

comparecer na audiência de conciliação, conforme Termo de Audiência. 

Assim, com fundamento no artigo 20, da Lei 9.099/95, decreto a revelia da 

parte requerida, eis que, devidamente citada e intimada, deixou de 

comparecer à sessão de conciliação, conforme se denota do termo de 

audiência. Como consequência, presume-se verdadeiros os fatos 

articulados na inicial, nos termos do artigo 20 da Lei 9.099/95. De rigor, a 

revelia faz com que se tornem incontroversos os fatos articulados na 

reclamação autuada, trabalhando em desfavor da parte reclamada, com o 

julgamento da causa de acordo com a tese da parte reclamante. A 

presunção, contudo, não é absoluta e deve a decisão, a par do que já 

determinou a Constituição Federal, ser fundamentada. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado improcedente. No caso, postulam os autores pela 

reparação dos danos morais suportados decorrentes do cancelamento 

das passagem aéreas adquiridas junto a requerida. No tocante a 

reparação pelos danos morais, 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. O dano moral é conceituado como a agressão à dignidade 

humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de modo que, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 268 de 411



desse conceito conclui-se que não basta qualquer contrariedade para 

configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento íntimo e pessoal de 

dignidade da vítima. Nesse sentido, elucida Flávio Tartuce: “Os direitos da 

personalidade têm por objeto os modos de ser, físicos ou morais do 

indivíduo e o que se busca proteger com eles são, exatamente, os atributo 

específicos da personalidade, sendo personalidade a qualidade do ente 

considerado pessoa. Na sua especificação, a proteção envolve os 

aspectos psíquicos do indivíduo, além de sua integridade física, moral e 

intelectual, desde a sua concepção até a sua morte”. (TARTUCE, Flávio. 

Direito Civil. 2009, p. 163.) Assim, a reparação por danos morais ocorre se 

do fato imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Analisando os autos, vislumbra-se que 

os autores alegam a requerida cancelou as passagens aéreas três meses 

antes da data da viagem, o que lhe inúmeros transtornos já que foram 

compelidos a adquirir novas passagens. Desta feita, muito embora esteja 

demonstrado o cancelamento das passagens aéreas, não restou 

evidenciado qualquer transtorno apto a caracterizar o dano moral, isso 

porque os autores foram informados do cancelamento três meses antes 

da viagem, lapso temporal suficiente para se organizar e adquirir novas 

passagens, como fez a parte autora. Destaca-se, ainda, que tanto as 

passagens aéreas canceladas como aquelas obtidas posteriormente foi 

adquirida por terceiro, Sr. Adelar Radin, quem de fato suportou os 

transtorno do cancelamento, a dificuldade da restituição dos valores 

pagos, e a aquisição de novas passagens. Assim, no caso em análise não 

vislumbro a ocorrência de dano moral, porquanto o mero descumprimento 

contratual não dá azo à indenização postulada, consoante entendimento 

jurisprudencial: “RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. TRANSPORTE 

AÉREO. AVIANCA – EMPRESA EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL. 

CANCELAMENTO DA PASSAGEM. LEGITIMIDADE PASSIVA DA AGÊNCIA 

DE VIAGENS INTERMEDIADORA DA COMPRA DE PASSAGENS. AUTORA 

QUE PRECISOU ADQUIRIR NOVO BILHETE. DEVER DE RESSARCIMENTO 

DOS VALORES DESEMBOLSADOS PARA A AQUISIÇÃO DA NOVA 

PASSAGEM. DANO MORAL NÃO CONFIGURADO NO CASO CONCRETO. 

MERO DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. SENTENÇA MODIFICADA NO 

PONTO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO”. (Recurso Cível, Nº 

71009024472, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Oyama Assis Brasil de Moraes, Julgado em: 19-02-2020, destaquei). 

Observo que, embora não desconheça eventual transtorno experimentado 

pela parte autora, já que foram informados que os bilhetes adquiridos pelo 

Sr. Adelar Radir foram cancelados, não restou configurada qualquer 

situação excepcional que ensejasse o dever de reparar, até mesmo 

porque houve lapso temporal suficiente para se reorganizar e adquirir 

novas passagens. Frisa-se que meros aborrecimentos e situações 

desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar lesão à 

honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar qualquer 

indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa espécie de 

compensação. A esse respeito, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio 

Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo Código Civil – Da Responsabilidade 

Civil. Das Preferências e Privilégios Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, 

Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, explicam que: (...) só deve ser 

reputado com dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo 

econômico não configuram, por si só, dano moral (…). Dessa forma, 

descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte 

autora quanto à sua pretensão inicial. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido 

o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor 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. Intime-se. Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de janeiro 

de 2019. De São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 28 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: 1007156-64.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

TAILOR HENRIQUE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO REICHE OAB - MT18868-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):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N: 1007156-64.2019.8.11.0037 REQUERENTE: TAILOR 

HENRIQUE SOUZA REQUERIDO: AZUL LINHAS AEREAS SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Indenização por Danos Morais, proposta por TAILOR 

HENRIQUE SOUZA, em face de AZUL LINHAS AEREAS. Narra que o 

requerente que adquiriu passagens aéreas junto à requerida de Cuiabá/MT 

com destino à Rio de Janeiro/RJ, partida em 03/10/2019 e retorno em 

06/10/2019. Relata que o voo de ida ocorreu sem qualquer transtorno. Já o 

retorno em 06/10/2019, embarcou no horário previsto até o destino de sua 

primeira conexão em Campinas/SP e logo em seguida embarcou para 

Cuiabá/MT. Aduz que quando ainda estava no avião em voo, o 

Comandante da Aeronave comunicou que o voo seria desviado para 

Goiânia/GO, e de lá prosseguiriam com a viagem. Assevera que após a 

aeronave pousar em Goiânia/GO todos os passageiros ficaram por volta 

de 45(quarenta e cinco) minutos dentro da aeronave até que o 

comandante do avião liberasse a saída dos passageiros, tendo sido 

posteriormente realocado em outro voo com destino à Cuiabá/MT com mais 

de três horas de atraso. Postula, ao final pela indenização pelos danos 

morais suportados. 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 improcedente. 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 no artigo 2º do Código 

de Defesa do Consumidor que considera consumidor toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da requerida 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. Analisando os 

autos, restou incontroverso a aquisição de passagens aéreas junto à 

requerida de Cuiabá/MT com destino à Rio de Janeiro/RJ, partida em 

03/10/2019 e retorno em 06/10/2019. Ademais, também restou evidenciado 

que o voo de retorno de Rio de Janeiro – Cuiabá em 06/10/2019, foi 

desviado para Goiânia /GO, ocasião em que o autor foi realocada para 

outro voo com destino à Cuiabá, chegando com atraso de três horas ao 

horário previsto. O ponto discordante entre as partes revela-se na 

averiguação de responsabilidade da requerida por danos morais 

sustentados pelo autor em razão do atraso do voo. É cediço que a 

requerida, na qualidade de companhia aérea, tem o dever de conceder a 

seus passageiros o mínimo de cumprimento da relação contratual 

estabelecida entre ambos, incluindo aí a existência de corpo técnico 

suficiente para o transporte de seus clientes. O artigo 737 da do Código 

Civil estabelece que: “O transportador está sujeito aos horários e 

itinerários previstos, sob pena de responder por perdas e danos, salvo 

motivo de força maior”. E o artigo 741 do mesmo Códex dispõe: 

“Interrompendo-se a viagem por qualquer motivo alheio à vontade do 

transportador, ainda que em consequência de evento imprevisível, fica ele 

obrigado a concluir o transporte contratado em outro veículo da mesma 

categoria, ou, com a anuência do passageiro, por modalidade diferente, à 

sua custa, correndo também por sua conta as despesas de estada e 

alimentação do usuário, durante a espera de novo transporte”. A 

requerida, por sua vez, embora afirme que necessitou alternar seu destino 
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para o aeroporto de Goiânia, devido à impossibilidade de pouso por 

condições meteorológicas adversas. Em que pese a requerida não tenha 

justificado a alteração de destino do voo em razão do mau tempo, é certo 

que adotou as medidas necessárias para realocar o autor em outro voo 

com destino à Cuiabá, havendo atraso de apenas 3 (três) horas. Desta 

feita, não obstante o efetivo atraso do voo de 3 (três) horas, é certo que 

tal atraso não extrapolou o limite razoável previsto pela ANAC, na 

Resolução nº 141/2010, bem como nos artigos 230 e 231 do Código 

Brasileiro de Aeronáutica. Assim, embora seja cediço o dissabor 

enfrentado pelo autor com o desvio no destino e o atraso do voo, tal fato 

por si só não enseja dever de indenizar, já que o período foi inferior a 

quatro horas. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados: 

“APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. ATRASO EM VÔO. DANO 

MORAL NÃO COMPROVADO NO CASO CONCRETO. MEROS 

ABORRECIMENTOS. O simples atraso em vôo, quando não comprovada 

qualquer circunstância de maior importância capaz de gerar danos 

psicológicos, constrangimento ou humilhação, enquadra-se na definição 

de mero dissabor, aborrecimento e percalço do dia-a-dia, não sendo 

suficiente à caracterização de dano moral passível de indenização, 

mormente quando a companhia aérea oferece ao consumidor o suporte 

necessário para minimizar os aborrecimentos advindos do referido 

atraso.” (TJMG - Apelação Cível 1.0433.13.008311-9/001, Relator(a): Des.

(a) Wagner Wilson , 16ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 11/11/2015, 

publicação da súmula em 20/11/2015). “RECURSO INOMINADO. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO NO VOO DE CERCA DE 1H20MIN QUE 

RESULTOU NA PERDA DE VOO INTERNACIONAL, REALIZADO POR 

OUTRA COMPANHIA AÉREA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO NÃO 

EVIDENCIADA. ATRASO DO VOO DOMÉSTICO INFERIOR A 4 HORAS, 

NÃO EXTRAPOLANDO O LIMITE ESTABELECIDO PELA RESOLUÇÃO DA 

ANAC. INTERVALO ENTRE A CHEGADA EM SÃO PAULO E O EMBARQUE 

PARA PARIS INSUFICIENTE. CULPA DO CONSUMIDOR, POR NÃO 

DIMENSIONAR O TEMPO NECESSÁRIO PARA DESEMBARQUE E NOVO 

EMBARQUE. DANOS MORAIS E MATERIAIS NÃO CONFIGURADOS. 

SENTENÇA MANTIDA. O autor narrou que o voo realizado pela companhia 

ré, de Porto Alegre a São Paulo, atrasou aproximadamente 1h20min, 

acarretando a perda do embarque para voo internacional, com destino a 

Paris, operado por outra companhia aérea. Com o atraso, só foi possível 

embarcar no dia seguinte, acarretando na chegada ao destino final (Paris) 

aproximadamente 21h após o previsto, motivo pelo qual faz jus à 

indenização por danos materiais, em razão de uma diária de hotel não 

usufruída, e por danos morais. De acordo com o itinerário organizado pela 

agência de viagens, o autor chegaria em São Paulo às 17h20min e 

embarcaria com outra companhia aérea para Paris às 19h. Portanto, 

verifica-se que foi resguardado um ínfimo intervalo de tempo entre os 

voos, de apenas 1h40min (fl. 37). Nota-se que, ao adquirir passagem com 

curto espaço de tempo para embarque, o autor assumiu o risco de perder 

o voo internacional agendado. No caso, deveria ter considerado intervalo 

suficiente para desembarque e novo embarque, levando em conta 

eventuais incidentes que, embora indesejáveis, são previsíveis. Ainda, 

deveria ter sopesado todo o procedimento de deslocamento e novo 

embarque, já que o trecho não fazia parte da passagem adquirida com a 

ré. Ademais, não obstante o dissabor enfrentado pelo autor em razão do 

referido atraso de 01h40min, este não extrapolou o limite razoável previsto 

pela ANAC, na Resolução nº 141/2010, bem como nos artigos 230 e 231 

do Código Brasileiro de Aeronáutica. Ou seja, período inferior a quatro 

horas, que não enseja o dever de indenizar. Assim, o atraso ocorrido no 

voo realizado pela ré não deu causa ao aborrecimento vivenciado pelo 

autor, que assumiu o risco de não embarcar no voo internacional. A ré, 

inclusive, adotou todas as medidas necessárias, com a remarcação do 

voo e fornecimento de assistência material ao autor, também depositando 

1.000 milhas em sua conta, a fim de minimizar os transtornos sofridos (fl. 

45). Importante ressaltar que o contrato celebrado com a ré foi unicamente 

para o voo que partiria de Porto Alegre a São Paulo, motivo pelo qual não 

necessariamente esta teria conhecimento da conexão organizada pela 

agência de viagem. Cabe mencionar que, considerando que a organização 

da conexão foi efetuada pela agência de viagens, com ínfimo espaço de 

tempo entre os voos, eventual responsabilidade pelos aborrecimentos 

sofridos deveria ser discutida com a própria agência escolhida pelo autor, 

a qual não foi incluída no polo passivo da demanda. Destarte, a sentença 

merece ser mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do art. 46 

da Lei nº 9.099/95.” RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008914129, Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Alexandre de Souza Costa Pacheco, Julgado em: 27-11-2019) É 

importante ressaltar que o dano moral é conceituado como a agressão à 

dignidade humana, uma ofensa ao psíquico e moral do ser humano, de 

modo que, desse conceito conclui-se que não basta qualquer 

contrariedade para configurá-lo, pois é necessário que atinja o sentimento 

íntimo e pessoal de dignidade da vítima. Nesse sentido, elucida Flávio 

Tartuce: “Os direitos da personalidade têm por objeto os modos de ser, 

físicos ou morais do indivíduo e o que se busca proteger com eles são, 

exatamente, os atributo específicos da personalidade, sendo 

personalidade a qualidade do ente considerado pessoa. Na sua 

especificação, a proteção envolve os aspectos psíquicos do indivíduo, 

além de sua integridade física, moral e intelectual, desde a sua concepção 

até a sua morte”. (TARTUCE, Flávio. Direito Civil. 2009, p. 163.) Assim, a 

reparação por danos morais ocorre se do fato imputado, pelas normas de 

experiência, resultar algum prejuízo aos direitos de personalidade da 

vítima. Desta feita, muito embora o desvio do destino e o atraso no voo 

tenha causado aborrecimentos ao autor, não restou evidenciado qualquer 

transtorno apto a caracterizar o dano moral, até mesmo porque o autor 

não demonstrou a existência de compromisso que fora perdido em razão 

do atraso. Frisa-se que meros aborrecimentos e situações 

desabonadoras do dia-a-dia não têm o condão de configurar lesão à 

honra ou à intimidade, de modo que não é suficiente para gerar qualquer 

indenização a título de dano moral, sob pena de banalizar essa espécie de 

compensação. A esse respeito, Carlos Alberto Menezes Direito e Sergio 

Cavalieri Filho, in ‘Comentários ao Novo Código Civil – Da Responsabilidade 

Civil. Das Preferências e Privilégios Creditórios’, Vol. XIII, Editora Forense, 

Rio de Janeiro, 2004, p. 103 e 104, explicam que: (...) só deve ser 

reputado com dano moral a dor, o vexame, o sofrimento ou a humilhação 

que, fugindo à normalidade, interfira intensamente no comportamento 

psicológico do indivíduo, causando-lhe aflições, angústia e desequilíbrio 

em seu bem estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, 

além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no 

trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são 

intensas e duradouras, a ponto de romper o equilíbrio psicológico do 

indivíduo. (…) mero inadimplemento contratual, mora ou prejuízo 

econômico não configuram, por si só, dano moral (…). Dessa forma, resta 

descaracterizado o dano moral indenizável, não assiste razão à parte 

autora quanto à sua pretensão inicial. - DISPOSITIVO Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido inicial. Por conseguinte, declaro resolvido 

o mérito da presente demanda, com fundamento no artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil. Deixo de condenar o autor 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. Intime-se. Cumpra-se. De São José do Rio Claro para 

Primavera do LesteMT, 28 de março de 2020. (Assinado Eletronicamente) 

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003834-36.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

RAQUEL DAYANE PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS ERNESTO FLECK OAB - RS57627 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N: 1003834-36.2019.8.11.0037 REQUERENTE: RAQUEL 

DAYANE PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: CVC BRASIL OPERADORA E 

AGENCIA DE VIAGENS S.A. SENTENÇA Visto, Dispensado o relatório nos 

termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de Indenização 

por Danos Imateriais, proposta por RAQUEL DAYANE PEREIRA DA SILVA, 

em face de CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A. 

Narra a requerente que adquiriu um pacote turístico junto à requerida com 

destino à Fortaleza/CE, no qual estão incluso hospedagem, translado e 

passagens aéreas. Relata que apesar de a autora ter adquirido o pacote 
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com antecedência, constando as datas e horários de voos ajustados, dias 

antes do embarque foi informada que havia risco dos voos serem 

cancelados, razão pela qual seria necessário o comparecimento no 

aeroporto de Cuiabá/MT com um dia de antecedência. Assevera que ao 

chegar no terminal no dia 23/05/2019, foi informada que o voo originário 

(AV 6381), o qual teria partida às 04:10h, no dia 24/05/2019, foi 

cancelado, tendo sido remanejada para outro voo, com partida no dia 

23/05/2019, às 20:30h, com destino à Brasília/DF, onde faria conexão para 

Fortaleza/CE, no dia seguinte. Aduz que após o desembarque em 

Brasília/DF, na noite do dia 23/05/2019, somente conseguiu ser realocada 

no voo com destino à Fortaleza/CE no dia 24/05/2019, tendo que passar a 

noite e manhã na capital federal, juntamente com seu marido e sua filha de 

apenas três anos, sem que tivesse sido garantida hospedagem, translado 

ou alimentação por parte da agência de turismo requerida. Alega, ainda, 

que o voo de volta, também lhe trouxe inúmeros transtornos, haja vista 

que o voo de retorno previsto para 30/05/2019, às 12:35h foi cancelado, 

tendo que aguardar por mais de 12 horas até que fosse remanejada para 

outro voo com destino Guarulhos/SP no dia 30/05/2019, ás 20:30min. E 

novamente, o voo de conexão para Cuiabá/MT foi cancelado, sendo 

obrigada a passar a noite no aeroporto até ser realocada no voo no dia 

31/05/2019, às 09:30h. Postula, ao final, pela indenização por danos 

morais. A requerida apresentou contestação arguindo, preliminarmente, a 

sua ilegitimidade passiva, e no mérito sustenta a ausência de 

responsabilidade civil ante a culpa exclusiva de terceiro (Id. 26395629). 

Inicialmente, passo a analise a preliminar arguida. -Ilegitimidade Passiva 

Não obstante os argumentos expostos, é patente a legitimidade passiva da 

requerida, uma vez que é parte integrante da cadeira de fornecimento de 

produto e serviço, havendo, portanto, responsabilidade solidária da 

agência de turismo e da companhia aérea. Nesse sentido: “CONSUMIDOR. 

CANCELAMENTO DE VOO. PERDA DE CONEXÃO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. REPARAÇÃO CIVIL. DANOS MATERIAIS E 

MORAL. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DAS AGÊNCIAS DE VENDA DE 

PACTO TURÍSTICO. - A agência de turismo responde solidariamente com a 

companhia aérea pelos decorrentes do cancelamento de voo, quando 

inclui no pacote de viagem contratado o transporte aéreo”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0024.13.312251-5/001, Relator(a): Des.(a) Luiz Carlos 

Gomes da Mata , 13ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 30/08/2018, 

publicação da súmula em 06/09/2018) Destarte, afasto a preliminar 

arguida. Ademais, 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, 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 no artigo 2º do Código 

de Defesa do Consumidor que considera consumidor toda pessoa física 

ou jurídica que adquire ou utiliza produto ou serviço como destinatário 

final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da requerida 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. Analisando os 

autos, restou incontroverso a contratação do pacote de turismo com 

destino a Fortaleza/CE, durante o período de 24/05/2019 a 30/05/2019, 

com a requerida, no qual esta incluído hospedagem, translado e transporte 

aéreo. Ademais, restou demonstrado que o voo agendado para o dia 

24/05/2019 foi cancelado, tendo a autora sido realocada no voo agendado 

para o dia 23/05/2019, às 20:30h com destino à Brasília/DF, onde teve que 

aguardar a conexão para Fortaleza/CE até o dia seguinte 24/05/2019. Não 

bastasse todo o transtorno na ida, o voo de retorno previsto para 

30/05/2019, às 12:35h também foi cancelado, tendo a autora que aguardar 

para ser realocada no voo com destino à Guarulhos/SP no dia 30/05/2019, 

às 20:30h e, ao chegar em Guarulhos/SP, somente conseguiu conexão 

para Cuiabá/MT no dia seguinte 31/05/2019, às 09:30min, sendo obrigada 

a pernoitar no aeroporto. É cediço contratação do pacote de turismo com 

transporte aéreo transmite aos contratantes a segurança de que a 

agência de viagem providenciaria o necessário para a chegada ao destino 

contratado e o posterior retorno. Se não cumpriram objetivamente o 

prometido, respondem pela reparação, cabendo a elas buscar junto à 

companhia aérea, em regresso, o valor que despenderem a tal título. 

Vislumbra-se, claramente, os inúmeros transtornos suportados pela 

autora durante a viagem, haja vista que houve o cancelamento dos voos 

previamente adquiridos, tendo a requerente sido realocada em voos com 

destino diversos do contratado e ainda teve que aguardar por horas, 

inclusive, pernoitando no aeroporto, para a conexão com o destino 

esperado Fortaleza/CE e posteriormente Cuiabá/MT. Denota-se, outrossim, 

que a autora alega não obteve qualquer assistência da requerida, que não 

fez prova do contrário, ônus que lhe competia. Como o fato alegado pelos 

autores é negativo, não induzindo ônus probatório, quem alega que o fato 

existiu, no caso, a assistência em solo, assume o ônus de comprová-lo, 

desta feita como fato impeditivo do direito de indenização reclamado pela 

autora. Tal ônus era das requeridas, mas apenas a terceira requerida fez 

tal alegação, ainda assim em sede de apelação, já que foi revel. Assim, 

competia à requerida apresentar fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito dos autores (CPC, art. 373, II), ônus do qual não se desincumbiu. 

É importante destacar que a ré alega que os fatos foram desencadeados 

em um contexto completamente inesperado, haja vista somente em maio de 

2019, a Anac divulgou nota informando que os voos da Avianca estavam 

suspensos em definitivo. Consoante os fatos expostos pela ré na 

contestação, a empresa Avianca entrou em recuperação judicial no mês 

de dezembro de 2018 e continuou a cumprir com seus voos até abril de 

2019, quando ANAC emitiu comunicado de que a venda de bilhetes para 

determinados trechos estavam suspensos e que a Avianca deveria 

divulgar amplamente os voos alterados e cancelados. Desta feita, 

considerando que em abril/2019 quando a ANAC emitiu comunicado de 

que a venda de bilhetes para determinados trechos estavam suspensos e 

que a Avianca deveria divulgar amplamente os voos alterados e 

cancelados, a autora já tinha adquirido o pacote de viagem com os voos 

agendados para 24/05/2019 e retorno para 30/05/2019, de modo que teve 

lapso temporal suficiente para adotar medidas para evitar os transtornos 

suportados pela autora com o cancelamento do voo, entretanto, não o fez. 

Ressalte-se, portanto, que não se encontra configurada a força maior 

suficiente para a elisão do nexo causal e do consequente dever de 

indenizar. Cumpre ressaltar, ainda, que a requerida não logrou demonstrar 

que prestou a devida assistência a autora em vista do transtorno que lhe 

foi ocasionado, ou que forneceu as informações necessárias para 

esclarecimento do ocorrido, ônus que incumbia exclusivamente à ré Logo, 

resta inegável que o cancelamento de voo causa danos morais ao 

passageiro. Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados. “APELAÇÃO 

CÍVEL - INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - SERVIÇO DE TRANSPORTE 

AÉREO INTERNACIONAL - CANCELAMENTO DE VOO - LACUNA DAS 

CONVENÇÕES DE VARSÓVIA E DE MONTREAL - APLICABILIDADE DO 

CDC - DEFEITO NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA - FORÇA MAIOR - NÃO COMPROVAÇÃO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO - RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE - Em que pese a tese fixada pelo STF relativamente 

ao tema de repercussão geral n. 210 - pela qual "as normas e os tratados 

internacionais limitadores da responsabilidade das transportadoras aéreas 

de passageiros, especialmente as Convenções de Varsóvia e Montreal, 

têm prevalência em relação ao Código de Defesa do Consumidor" -, não 

deixam de se regular pelo CDC os casos em que o consumidor, 

afirmando-se vítima de atraso ou cancelamento de voo internacional, 

pleiteia indenização por danos morais, matéria que não encontra disciplina 

específica nem na Convenção de Varsóvia, nem na Convenção de 

Montreal. - A regra do art. 14 do CDC imputa a responsabilidade objetiva 

(sem averiguação de culpa) ao fornecedor de serviços pelos danos 

decorrentes da prestação defeituosa. - Ultrapassando o plano dos meros 

aborrecimentos, o cancelamento de voo, com a sujeição do consumidor a 

uma espera excessiva pela recolocação, ensejam danos morais 

indenizáveis. - A indenização deve ser fixada em patamar que 

corresponda ao dano, considerando as peculiaridades do caso concreto, 

segundo os critérios da proporcionalidade e razoabilidade”. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.152940-3/001, Relator(a): Des.(a) Fernando Lins 

, 20ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 02/04/2020, publicação da súmula em 

03/04/2020) “APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - DANOS 

MATERIAIS E MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - CANCELAMENTO DE VOO 

- VIAGEM INTERNACIONAL - DANOS MORAIS - QUANTUM - 

ARBITRAMENTO. A empresa de transporte aéreo responde objetivamente 

perante seus consumidores pela falha na prestação de serviços. A 

ocorrência de problema técnico é fato previsível que não caracteriza 

hipótese de caso fortuito ou de força maior capaz de excluir a 
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responsabilidade da transportadora. É devida reparação por danos 

materiais e morais advindos do cancelamento de voo, mormente quando 

implica perda de compromissos pelo passageiro e frustra a possibilidade 

de realizar a programação almejada. A limitação imposta às indenizações 

por danos materiais por tratados internacionais que regulam transporte de 

passageiros não se estende e não exclui a reparação por danos morais. 

O arbitramento da indenização deve alcançar a dupla função de 

compensar a vítima e punir o agente. A quantia razoavelmente fixada no 

caso concreto em R$7.000,00 (sete mil reais) mantida. Recurso principal 

desprovido e recurso adesivo prejudicado.” (TJMG - Apelação Cível 

1.0000.19.147232-3/001, Relator(a): Des.(a) Manoel dos Reis Morais , 20ª 

CÂMARA CÍVEL, julgamento em 04/03/2020, publicação da súmula em 

05/03/2020) Constatada a responsabilidade da ré e o nexo de causalidade 

com os danos reclamados pelos autores, 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 pela parte autora comprovam 

a veracidade de suas alegações, cujo dano se apresenta na qualidade de 

implícito, 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. 

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 cancelamento e atraso do voo, gera 

inúmeros transtornos aos passageiros que tiveram que esperar por horas, 

chegando a pernoitar no aeroporto sem a devida assistência. 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. Portanto, 

busca-se na espécie fornecer à vítima uma compensação, representada 

por uma comodidade que compense o dano sofrido, ao 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$ 8.000,00 (oito mil reais). - DO 

DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial para o 

fim de condenar a parte ré, CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VIAGENS S.A, ao pagamento de indenização pelos danos morais 

causados à parte autora, no valor de R$ 8.000,00 (oito 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, 29/05/2018. 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). 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 certificando o trânsito em 

julgado, arquivem-se. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. De 

São José do Rio Claro/MT para Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito (Prov. 17/20)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-05.2018.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

KATIA LISSANDRA OLIVEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA MAIA DA CONCEICAO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

1001187-05.2018.8.11.0037. REQUERENTE: KATIA LISSANDRA OLIVEIRA 

DA SILVA REQUERIDO: ADRIANA MAIA DA CONCEICAO Vistos em 

sentença. Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 

9.099/1995. Compulsando os autos, vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Passo a análise de MÉRITO. Fundamento e decido. 

Trata-se de ação promovida por KATIA LISSANDRA OLIVEIRA DA SILVA 

em face de ADRIANA MAIA DA CONCEICAO, aduz a Autora que conduzia 

sua moto pela Avenida Porto Alegre quando a Reclamada adentrou a 

rotatória pela Avenida Paraná, colidindo com sua motocicleta, lhe 

causando danos materiais. Compulsando os autos verifico que a 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação (mesmo sendo 

intimada conforme ID 22599347), realizada na data de 28 de agosto de 

2019, e não apresentou defesa, seguindo a inteligência da sumula nº 11 

da Turma Recursal de Mato Grosso, à revelia se impõe: SÚMULA 11: A 

contestação será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da 

audiência de conciliação, sob pena de revelia. Assim sendo restando 

incontroversos os fatos e documentos da exordial, confessando, 

portanto, a matéria fática, salvo se o contrário resultar da convicção do 

Juiz. A contestação é a peça de defesa onde o réu deve concentrar todos 

os seus argumentos e alegações, respondendo a todas as questões 

colocadas pelo autor na petição inicial. A revelia ocorre quando o réu não 

responde ao chamamento judicial, deixando de apresentar sua defesa no 

processo ou apresentando de forma intempestiva. O fato de o réu ficar 

inativo no processo acarretará sua revelia, à revelia se constitui, 

precisamente, na ausência de participação do requerido no processo, o 

que acarretará a esse sujeito severas consequências quanto a seus 

direitos processuais. Assim, pela narrativa dos fatos é possível verificar 

que a Reclamada adentrou primeiro na rotatória. O boletim de ocorrência 

tem presunção de veracidade e nele consta, na parte do histórico, que a 

reclamada confessou que "devido ao sol ... não observou que o veículo 

moto já estava ao término da rotatória" (id. 12050688, pagina 22). Em se 

tratando de responsabilidade civil decorrente de acidente de trânsito, 

impositivo é que seja analisada a conduta subjetiva dos envolvidos, a qual 

necessita advir de um agir culposo, evidenciado pelas modalidades de 

imperícia, imprudência ou negligência. É norma elementar no trânsito que 

aquele que ingressa na via preferencial deve, antes, se certificar de que 

pode efetuar a manobra sem perigo para os demais usuários da via, 

dando preferência aos veículos que nela trafegam. Nesse sentido, 
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determina o art. 44, do Código de Trânsito Brasileiro: “Art. 44. Ao 

aproximar-se de qualquer tipo de cruzamento, o condutor do veículo deve 

demonstrar prudência especial, transitando em velocidade moderada, de 

forma que possa deter seu veículo, com segurança para dar passagem a 

pedestre e a veículos que tenham o direito de preferência.” Deste modo, 

conclui-se pela culpa da parte Reclamada no evento, gerando o dever de 

indenizar. A autora juntou os seguintes documentos em sua petição inicial 

(ID 12050673), vejamos: - Recibo no valor de R$ 200,00 (referente a 

corrida de táxi) - Comprovantes de compras de medicamentos em 

drogarias - Orçamento no valor de R$ 1.345,46 (um mil trezentos e 

quarenta e cinco reais e quarenta e seis centavos). - Atestado médico - 

Relatório de ocorrência SAMU - Prontuário de atendimento UPA - 

Prontuário médico - Boletim de ocorrência O dano material perseguido 

refere-se ao valor de R$ 1.345,46 – referente ao conserto de sua 

motocicleta, R$ 200,00 – referente ao táxi e R$ 161,56 – no que se refere 

a gastos com medicamentos, os quais entendo devido. DISPOSITIVO 

Assim, declaro a revelia da parte reclamada, com fundamento no artigo 

344 do NCPC, opino pela PROCEDÊNCIA dos pedidos da demanda para 

CONDENAR a promovida ao pagamento R$1.706,97 (mil, setecentos e e 

seis reais e noventa e sete centavos), com juros legais de mora (simples) 

de 1% ao mês e correção pelo INPC, a partir do evento danoso. Sem 

custas e honorários (art. 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/95). Transitada 

em julgado certifique-se e intimem-se. Após, aguarde-se o prazo de 5 

(cinco) dias em Secretaria e, nada sendo requerido, arquive-se. Submeto 

o presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. Evelyn Rubia Rosa da Silva Juíza Leiga 

Vistos, HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o 

Projeto de Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado 

Especial. Em havendo CUMPRIMENTO VOLUNTÁRIO da 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a) “receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-22.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMUNDO BEZERRA LIMA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo Nº: 

1000912-22.2019.8.11.0037 Promovente: FERNANDA CASTELINI 

ANTUNES BERALDI & CIA LTDA - EPP Promovido: EDIMUNDO BEZERRA 

LIMA 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, bem como a revelia do 

promovido. Desta forma, com a prova documental carreada aos autos, 

entendo que o feito encontra-se devidamente instruído para julgamento. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE COBRANÇA , tendo como autor FERNANDA 

CASTELINI ANTUNES BERALDI & CIA LTDA – EPP em face de EDIMUNDO 

BEZERRA LIMA, devidamente qualificados na exordial. A autora alega ser 

credora do promovido no importe total de R$ 1.757,37 (um mil setecentos e 

cinquenta e sete reais e trinta e sete centavos) a qual o requerido teria 

deixado de adimplir, encontrando-se até então com o referido débito 

pendente de pagamento. 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. Compulsando os autos, verifica-se que a parte reclamada, 

apesar de devidamente citado e intimado (vide ID 19891920), não 

compareceu à audiência de conciliação realizada nestes autos, e nem 

apresentou justificativa plausível. Desta forma, não tendo sido sequer 

alegado motivo de força maior ou impedimento escusável para a ausência 

do reclamado na audiência de conciliação, e, em se tratando de direito 

disponível, deve ser imposto os efeitos da revelia, com o imediato 

julgamento da causa, nos termos do artigo 23, da Lei nº 9.099/95. 

Necessária a aplicação dos efeitos da revelia, previsto no artigo 319 do 

Código de Processo Civil, que taxativamente determina: “Se o réu não 

contestar a ação, reputar-se-ão verdadeiros os fatos afirmados pelo 

autor.” Ressalte-se que a contumácia da reclamada importa em confissão 

ficta dos fatos aduzidos na inicial, contudo, não induz necessariamente a 

procedência do pedido, desde que convicção diversa possa ser extraída 

dos elementos existentes nos autos. Pois bem. A dívida está 

satisfatoriamente comprovada pelos documentos juntados. No que tange 

aos valores devidos, resta incontroverso nos autos o inadimplemento da 

parte reclamada quanto ao título. E, de outro turno, não havendo prova 

desconstitutiva do direito da parte reclamante, mister se faz o acolhimento 

do pedido inicial. Posto isso, com fundamento no art. 487, inciso I do 

Estatuto Processual Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido formulado 

pelo autor para condenar a requerida ao pagamento da importância de R$ 

1.757,37 (um mil setecentos e cinquenta e sete reais e trinta e sete 

centavos), devidamente atualizados pelo IGP-M/FGV, desde o vencimento 

e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir da citação, ambos 

até o efetivo pagamento. Sem custas e sem honorários, por força do 

disposto no art. 55 da Lei nº 9.099/95. Transitada em julgado e nada sendo 

requerido, proceda-se ao arquivamento imediato. Cumpra-se. Submeto o 

presente PROJETO DE SENTENÇA à apreciação da Excelentíssimo Senhor 

Doutor Juiz de Direito , para fins de homologação, de acordo com o artigo 

40 da Lei nº 9.099/95. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga 

SENTENÇA COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO Vistos, HOMOLOGO, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do 

(a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em havendo 

C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000125-90.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

VANILDES SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TEREZINHA FURLAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE Processo n°.: 

1000125-90.2019.811.0037. Reclamante: VANILDES SILVA NASCIMENTO. 

Reclamada: TEREZINHA FURLAN. PROJETO DE SENTENÇA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Trata-se de Reclamação Cível proposta por 

VANILDES SILVA NASCIMENTO em desfavor de TEREZINHA FURLAN, 

visando obter reparação pelos prejuízos materiais ocorridos em seu 

veículo, decorrentes de acidente de trânsito provocado, em tese, por 

culpa da parte Reclamada (Id. 3680244). Recebida e assinada a 

citação/intimação em seu endereço, a parte Reclamada não compareceu 

na audiência de conciliação (Id. 20323574). Vieram os autos conclusos. 

Pois bem. De início, decreto a revelia da parte Reclamada, com fundamento 
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no art. 20, da Lei n° 9.099/1995 c/c. Enunciado n° 20, do FONAJE, ante 

sua ausência injustificada na audiência de conciliação. A carta de 

citação/intimação foi recebida em seu endereço, sendo, portanto, eficaz, 

nos termos do Enunciado n° 5, do FONAJE. Ademais, não foi apresentada 

contestação, motivo pelo qual as alegações de fato devem ser 

consideradas verdadeiras, conforme apregoa o art. 344, do Código de 

Processo Civil. Desta feita, julgo antecipadamente o mérito, com 

fundamento no art. 355, inciso II, do diploma processual. No que se refere 

ao direito alegado, verifico que a parte Reclamante comprovou o prejuízo 

material sofrido com a juntada dos orçamentos, assim como demonstrou a 

ocorrência dos fatos por meio do registro de boletim de ocorrências. 

DISPOSITIVO. Ante o exposto, com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido autoral para 

CONDENAR a parte Reclamada ao pagamento de indenização por danos 

materiais no valor de R$ 700,00 (setecentos reais), acrescido de correção 

monetária pelo índice INPC, incidente a partir do efetivo prejuízo, que 

considero a data da realização do orçamento (14/01/2019), de acordo com 

a Súmula 43, do STJ; e juros de mora de 1% a.m. a partir da citação 

(24/01/2019), com fulcro no art. 405, do Código Civil. Sem custas e 

honorários advocatícios, com base nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 

9.099/95. 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, 27 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, 27 de abril de 2020. EVINER VALÉRIO Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000784-02.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS FLOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO CINTRA FARIAS OAB - MT0011002A (ADVOGADO(A))

VOLNEI LORENZZON OAB - MT23080/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SANDRA ROBERTA MONTANHER BRESCOVICI OAB - MT7366-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo Nº: 

1000784-02.2019.8.11.0037 Promovente: ANTONIO CARLOS FLOR 

Promovido: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE 

ASSOCIADOS VALE DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO Vistos 

etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 

9.099/95. Fundamento e Decido. Prefacialmente é imperioso desenredar 

que in casu o deslinde das questões de fato e de direito não depende de 

dilação probatória de perícia ou em audiência de instrução, pelo que 

delibero por julgar antecipadamente a lide, ex vi do art. 355, inc. I, do CPC. 

Em breve síntese narra o Autor o seguinte: - Que é correntista do 

Reclamado e que no dia 30/01/2019, foi até a agência Reclamada para 

pagar um boleto de IPVA/2019, que tinha como opção o pagamento de 

cota única no valor de R$ 909,45 (novecentos e nove reais e quarenta e 

cinco centavos) com vencimento em 30.01.2019, e a opção 2) pagamento 

parcelado em três cotas, sendo a primeira cota no valor de R$ 312,54. - 

Que ao chegar no caixa manifestou o desejo de pagar de forma 

parcelada, todavia, a funcionária autenticou o valor integral do boleto no 

valor de R$ 909,45 (novecentos e nove reais e quarenta e cinco 

centavos). Alega que pediu a caixa para estornar o valor sendo informado 

de que tal procedimento não poderia ocorrer pois a arrecadação de IPVA 

era de outro estado. Que após a caixa lhe informou que iria assumir o 

valor autenticado pagando do seu próprio bolso sendo que preencheu um 

documento interno, autenticou e o autor assinou no valor de R$ 312,54 

(trezentos e doze reais e cinquenta e quatro centavos), referente a 

primeira cota do valor parcelado. - Que após retirar um extrato da sua 

conta percebeu movimento estranho com denominação de “saque avulso” 

no valor de R$ 596,93 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três 

centavos), procedimento não autorizado pelo autor. - Que foi até a 

agência bancária várias vezes, bem como, no PROCON para resolver a 

questão de maneira administrativa, todavia, não obteve êxito. Em sua 

contestação (ID 19351566), o banco alega que ao contrário do 

mencionado na inicial, o autor apresentou apenas o boleto para pagamento 

de cota única mencionando interesse no parcelamento apenas após a 

conclusão da autenticação do boleto. Que a atendente de caixa ainda 

tentou realizar o estorno do valor mas não foi possível por se tratar de 

outro estado. Que ao final do expediente ao realizar o fechamento do 

caixa o gerente da agência afirmou não ser possível a realização do 

estorno, autorizando o saque avulso da conta do Requerente no importe 

de R$596,93 (quinhentos e noventa e seis reais e noventa e três 

centavos), uma vez que foi chancelado o pagamento integral do boleto. Ao 

final, pugna pela ausência de dano material e moral e a consequente 

improcedência dos pedidos autoral. Pois bem. 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. O art. 6º , inciso III , do 

Código de Defesa do Consumidor assegura ao consumidor a informação 

adequada e clara sobre os diferentes produtos e serviços, bem como 

sobre os riscos que apresentem. A responsabilidade da reclamada como 

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

assim dispõe: ?O fornecedor de serviços responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e 

riscos.? Tal responsabilidade é afastada apenas quando comprovado que, 

tendo prestado o serviço, o defeito inexiste, ou, a culpa exclusiva do 

consumidor ou de terceiro (§ 3º, inc. I e II, do art. 14, do CDC). Sendo o 

ônus da prova relativo a essas hipóteses do prestador do serviço, e não 

tendo ele se desincumbido do ônus que lhe cabia, deve ser 

responsabilizado pelos danos causados à parte reclamante. No caso, a 

cooperativa de crédito, não anexou nenhum documento em sua 

contestação. Logo, tenho que efetivamente houve falha na prestação do 

serviço, na medida em que a reclamada agiu com negligência ao efetuar o 

chamado “saque avulso” da conta corrente do Autor, sem a sua devida 

autorização. O Autor pleiteia pelo valor de R$ 596,93 (quinhentos e 

noventa e seis reais e noventa e três centavos) em dobro, por entender 

que o valor foi debitado indevidamente da sua conta bancária, todavia, é 

de bom alvitre destacar que o valor pleiteado foi para quitação de IPVA e 

não se reverteu em beneficio do banco Reclamado. Outrossim, o Autor 

não comprovou que mesmo ocorrendo o saque indevido o valor não fora 

revertido para pagamento da referida dívida. O dano material não se 

presume, e deve ser comprovado, ou seja, não há como reconhecer o 

dever de indenizar da Requerida se não restaram suficientemente 

comprovados os efetivos prejuízos materiais suportados pela parte 

autora. A parte autora comprovou que buscou resolver a questão de 

forma administrativa, conforme termo de reclamação realizado PROCON 

(ID 18085634). Tenho que o caso vertido nos autos ultrapassa a seara do 

mero aborrecimento, devendo haver a reparação moral, ante a cobrança 

indevida realizada pelo Reclamado, realizando saque em conta sem a 

ciência do autor. Ademais, tal fato traz consigo sensação de impotência e 

alterações de ânimo que devem ser entendidas como dano moral. 

Reconhecida a responsabilidade indenizatória do Reclamado, resta nesse 

momento fixar o quantum da indenização e nesse sentido, a melhor 

doutrina e jurisprudência nos orientam que diante da impossibilidade da 

quantificação para o seu arbitramento justo deve o Magistrado se nortear 

pelo princípio da razoabilidade, de modo que a indenização seja 

condizente com os reflexos negativos na autoestima da vítima, em razão 

do ato ilícito praticado pelo ofensor, capaz de compensá-los 

condignamente, atentando-se, ainda, para o grau da culpa e a rapidez na 

atenuação da ofensa. No caso em concreto, atentando-se ao grande 

potencial econômico do Reclamado e objetivando que esta aprimore os 

seus serviços e evite danos aos consumidores, hei por bem fixar o 

quantum indenizatório no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) o qual se 

mostra adequado à reparação dos danos, sem que importe em 

enriquecimento ilícito da parte Reclamante e com suficiente carga punitiva 

pedagógica para evitar nova ocorrência de atos desta natureza. Diante do 

exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, opino pela PARCIAL 
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PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar a reclamada a pagar à 

parte reclamante o valor de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de 

indenização por danos morais, cujo valor deve ser corrigido 

monetariamente e acrescidos de juros legais de 1% ao mês. Ambos a 

contar desta sentença, data na qual o dano foi aferido e ganhou 

expressão monetária em valor já atualizado. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Preclusa a via recursal e nada sendo requerido pelas partes, 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto o presente projeto de sentença ao MM. 

Juiz de Direito deste Juizado Especial, para os fins estabelecidos no art. 

40 da Lei 9.099/1995. EVELYN RUBIA ROSA DA SILVA Juíza Leiga Vistos, 

HOMOLOGO, para que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de 

Sentença da lavra do (a) (a) Juiz (a) Leigo (a) deste Juizado Especial. Em 

h a v e n d o  C U M P R I M E N T O  V O L U N T Á R I O  d a 

CONDENAÇÃO/TRANSAÇÃO/REMANESCENTE e a concordância da parte 

CREDORA com o(s) VALOR(ES) PAGO(S)/DEPOSITADO(S), tem-se a 

quitação do valor devido, não havendo outras obrigações a serem 

cumpridas. EXPEÇA-SE, se necessário, o competente ALVARÁ JUDICIAL 

na forma requerida. Caso a solicitação de transferência de valor(es) seja 

para a conta do(a) advogado(a) da parte credora, fica já autorizado, 

desde qu-e tenha sido juntado aos autos o instrumento procuratório com 

poderes para o(a) causídico(a)“receber, dar quitação”. Tudo cumprido, 

ARQUIVE-SE, com as cautelas de estilo, dando-se baixa na distribuição. 

Intimem-se as partes da sentença. Primavera do Leste-MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010099-37.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

EDINA MARIA RAMOS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE SENTENÇA Processo: 

8010099-37.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: EDINA MARIA RAMOS 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de sentença 

oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da Defensoria 

Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos honorários 

advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma Recursal 

quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, 

inicialmente, que o pagamento de honorários à Defensoria Pública por 

entes públicos não se trata de matéria pacificada pela doutrina e 

jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do Tema 1002 do STF 

que discute o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio 

com ente público ao qual está vinculada, pendente de julgamento. A 

despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica ao presente 

caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não está 

vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso em tela, aplica-se 

a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à Defensoria 

Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação 

se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Além 

disso, verifico que o ente público executado discute matéria acobertada 

pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu do julgamento do 

Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual autorizando 

o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA 

VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda Municipal 

em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria 

Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro 

lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição de Id. 25622717, no valor de R$1.026,84 (um mil e vinte e seis 

reais e oitenta e quatro centavos), a título de honorários advocatícios. 

EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento 

do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 

13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o 

pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 

12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o 

processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para 

deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011523-17.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

GLAUCIANE ARAUJO BORGES (RECORRENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (RECORRIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (RECORRIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

8011523-17.2016.8.11.0037. RECORRENTE: GLAUCIANE ARAUJO 

BORGES RECORRIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos 

honorários advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma 

Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, 

inicialmente, que o pagamento de honorários à Defensoria Pública por 

entes públicos não se trata de matéria pacificada pela doutrina e 

jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do Tema 1002 do STF 

que discute o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio 

com ente público ao qual está vinculada, pendente de julgamento. A 

despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica ao presente 

caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não está 

vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso em tela, aplica-se 

a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à Defensoria 

Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação 

se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Além 

disso, verifico que o ente público executado discute matéria acobertada 

pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu do julgamento do 

Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos honorários 
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advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual autorizando 

o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA 

VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda Municipal 

em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria 

Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro 

lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição de Id. 25606905, no valor de R$ 133,32 (cento e trinta e três reais 

e trinta e dois centavos), a título de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE 

ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento do valor 

homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da 

Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no 

prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), 

EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o processo. 

Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para deliberações. 

Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. 

Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000552-92.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA ALMEIDA FONSECA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (REQUERIDO)

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 SENTENÇA Processo: 

1000552-92.2016.8.11.0037. REQUERENTE: MARCIA REGINA ALMEIDA 

FONSECA REQUERIDO: MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE 

MATO GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao cumprimento de 

sentença oposta pelo Município de Primavera do Leste em face da 

Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à execução dos 

honorários advocatícios a que foi condenado o ente público pela Turma 

Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado deste processo. O 

impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da Emenda 

Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública alcançou 

o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, devendo 

suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios posto que 

“elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com suas 

necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, 

inicialmente, que o pagamento de honorários à Defensoria Pública por 

entes públicos não se trata de matéria pacificada pela doutrina e 

jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do Tema 1002 do STF 

que discute o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio 

com ente público ao qual está vinculada, pendente de julgamento. A 

despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica ao presente 

caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não está 

vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso em tela, aplica-se 

a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à Defensoria 

Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação 

se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Além 

disso, verifico que o ente público executado discute matéria acobertada 

pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu do julgamento do 

Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual autorizando 

o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA 

VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda Municipal 

em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria 

Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro 

lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição de Id. 25624766, no valor de $1.240,07 (um mil e duzentos e 

quarenta reais e sete centavos), a título de honorários advocatícios. 

EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento 

do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 

13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o 

pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 

12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o 

processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para 

deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003810-08.2019.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR OAB - MT24091/O (ADVOGADO(A))

RUTH LORENA ARAUJO VIEIRA OAB - MT24275/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DENIS MILLER DOS SANTOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DARLENE DE SOUZA ZANETTI OAB - SP306751 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EVINER VALERIO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PRIMAVERA DO LESTE DECISÃO Processo: 

1003810-08.2019.8.11.0037. EXEQUENTE: DANIELA PEREIRA DE 

ALENCAR EXECUTADO: DENIS MILLER DOS SANTOS Vistos. Trata-se de 

Embargos à execução opostos por DENIS MILLER DOS SANTOS em face 

de DANIELA PEREIRA DE ALENCAR. A parte exequente impugnou os 

embargos em Id. 25958658. Passo então à análise dos embargos, posto 

que tempestivos e ante o fato de se tratar de matéria exclusivamente de 

direito. Pois bem. A exequente pleiteia o recebimento do crédito 

remanescente no valor de R$ 12.200,00 (doze mil e duzentos reais) 

referente ao adimplemento do Contrato de Prestação de Serviços Jurídicos 

firmado entre as partes para defesa na Ação de Reintegração de Posse 

(Processo n° 1004547-45.2018.8.11.0037). O embargante insurge-se 

contra a presente execução nos seguintes termos: QUANTO À CARÊNCIA 

DA AÇÃO: A parte embargante alega a inexistência do referido título 

executivo (Contrato de Honorários Advocatícios), posto que não houve 

assinatura de 2 (duas) testemunhas. Nesse sentido, tendo em vista que a 

Lei n° 8.906/ 1994, Capítulo VI, não dispõe sobre tal requisito em contratos 

de prestação de serviços jurídicos, entendo que não há a necessidade da 

assinatura de 2 (duas) testemunhas no mesmo para que seja considerado 

válido e, portanto, afasto a preliminar arguida. QUANTO À AUSÊNCIA DE 

DEMONSTRATIVO DE DÉBITOS: Entendo que a parte autora, apesar de 

não ter trazido a planilha de débitos atualizada na inicial, poderá trazer aos 

autos no momento atual, sem que haja interferência no andamento do 

processo, posto que o valor trazido na exordial já se encontrava 

atualizado no tempo da propositura desta execução. Logo, não vejo 

nenhuma irregularidade passível de prejudicar o andamento processual. 

QUANTO À ILEGITIMIDADE PASSIVA: O contrato assinado pelo 
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embargante comprova sua legitimidade passiva na presente ação. 

QUANTO À ILEGITIMIDADE ATIVA: Embora a parte autora tenha colocado 

a Sr.ª Ruth Lorena Araujo Vieira como uma das autoras na petição inicial, 

verifico que não houve o seu devido cadastro na autuação da ação, nem 

que seu nome se encontra no referido Contrato de Honorários 

Advocatícios. Por conseguinte, entendo que houve um erro material na 

hora da formulação da indicação das partes que iriam compor o polo ativo, 

devendo o processo continuar a tramitar somente em relação à exequente 

DANIELA PEREIRA DE ALENCAR e o executado DENIS MILLER DOS 

SANTOS. QUANTO À INCOMPETÊNCIA DOS JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS: 

Verifico que se trata de causa de menor complexidade e cujo valor é 

inferior a quarenta vezes o salário mínimo (art. 3°, I, Lei 9.099/1995), logo 

sendo o Juizado Especial Cível competente para processá-lo e julgá-lo. 

QUANTO AOS DEMAIS VÍCIOS CONTRATUAIS ALEGADOS: Em relação ao 

erro material contido no início do título executivo em pauta, entendo pela 

validade das assinaturas contidas no final do Contrato de Honorários 

Advocatícios, bem como o contexto do mesmo, sendo considerado, 

portanto, como Contratante o executado DENIS MILLER DOS SANTOS, e 

como Contratada a exequente DANIELA PEREIRA DE ALENCAR. Além 

disso, a parte embargada admite em sua impugnação que houve erro de 

digitação na página um do referido contrato, invertendo de forma 

equivocada os nomes dos contratante e contratado. Ademais, no tocante 

à divisão do valor acordado no referido contrato entre o embargante e a 

embargada, verifico que na cláusula 6ª do mesmo consta que o valor de 

R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), a título de pro labore, na verdade, é 

o montante que deveria ser pago, integralmente, à exequente pelo 

executado, não tendo o que se falar em divisão de remuneração entre 

ambos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, julgo IMPROCEDENTE, com resolução de mérito, OS 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, vez que os erros alegados pelo embargante 

são sanáveis e as partes se revestem de total legitimidade para com a 

presente ação de execução. Transitada em julgado, intime-se a parte 

exequente para trazer a planilha atualizada do débito devido, no prazo de 

15 (quinze) dias. Após, volte-me conclusos para penhora de ativos. 

Intime-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério Juiz 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8012090-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

JOANITO ALVES RODRIGUES (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(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 SENTENÇA Processo: 

8012090-48.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: JOANITO ALVES RODRIGUES 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO 

LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de impugnação ao 

cumprimento de sentença oposta pelo Município de Primavera do Leste em 

face da Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso no tocante à 

execução dos honorários advocatícios a que foi condenado o ente público 

pela Turma Recursal quando do julgamento do Recurso Inominado deste 

processo. O impugnante afirma que, a partir da entrada em vigor da 

Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a Defensoria Pública 

alcançou o patamar de paridade com a Magistratura e o Ministério Público, 

devendo suportar o ônus de não mais receber honorários advocatícios 

posto que “elabora sua própria proposta orçamentária, de acordo com 

suas necessidades, e que inclusive já recebe proventos do próprio Poder 

Executivo para sua manutenção”. Trouxe jurisprudências atualizadas 

sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, 

inicialmente, que o pagamento de honorários à Defensoria Pública por 

entes públicos não se trata de matéria pacificada pela doutrina e 

jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão Geral do Tema 1002 do STF 

que discute o pagamento de honorários à Defensoria Pública, em litígio 

com ente público ao qual está vinculada, pendente de julgamento. A 

despeito das discussões, verifico que o Tema não se aplica ao presente 

caso, posto que a Defensoria Pública do Estado de Mato Grosso, não está 

vinculada ao Município de Primavera do Leste. Ao caso em tela, aplica-se 

a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 “Reconhece-se à Defensoria 

Pública o direito ao recebimento dos honorários advocatícios se a atuação 

se dá em face de ente federativo diverso do qual é parte integrante”. Além 

disso, verifico que o ente público executado discute matéria acobertada 

pelo manto da coisa julgada, posto que não recorreu do julgamento do 

Recurso Inominado que o condenou ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Ademais existe precedente jurisprudencial atual autorizando 

o pagamento dos honorários à Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS 

DE APELAÇÃO – AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA 

JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA 

SÚMULA 421 DO STJ – MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA 

VERBA ADVOCATÍCIA – POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSOS IMPROVIDOS. Possível a condenação da Fazenda Municipal 

em honorários de sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria 

Pública Estadual, já que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro 

lado, não são devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato 

Grosso do Sul, nos termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 

08001007120148120049 MS 0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. 

Claudionor Miguel Abss Duarte, Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª 

Câmara Cível, Data de Publicação: 09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, 

com fundamento no artigo 203, §1º, artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos 

do Código de Processo Civil; no artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o 

artigo 27 da Lei 12.153/2009, JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, 

bem como homologo o cálculo apresentado pela parte exequente na 

petição de Id. 25625284, no valor de R$ 206,62 (duzentos e seis reais e 

sessenta e dois centavos), a título de honorários advocatícios. 

EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao ente público, para pagamento 

do valor homologado, no prazo de 60 (sessenta) dias, nos moldes do art. 

13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, §3º, II do CPC. Comprovado o 

pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias (art. 13, inc. I, da Lei 

12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. Após, arquive-se o 

processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, concluso para 

deliberações. Publicada e registrada no processo eletrônico. Intime(m)-se. 

Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 2020. Eviner Valério 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011534-46.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

CHRISTIANE GABRIEL DE CASTRO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(ADVOGADO(A))

CLAUDIO JOSE DE ASSIS FILHO OAB - MT0009252A (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 SENTENÇA Processo: 

8011534-46.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: CHRISTIANE GABRIEL DE 

CASTRO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de 

Primavera do Leste em face da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso no tocante à execução dos honorários advocatícios a que foi 

condenado o ente público pela Turma Recursal quando do julgamento do 

Recurso Inominado deste processo. O impugnante afirma que, a partir da 

entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a 

Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a Magistratura e o 

Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais receber 
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honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição de Id. 25625246, no valor de 

R$1.240,07 (um mil e duzentos e quarenta reais e sete centavos), a título 

de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao 

ente público, para pagamento do valor homologado, no prazo de 60 

(sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, 

§3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias 

(art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. 

Após, arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, 

concluso para deliberações. Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8011702-48.2016.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

MARICLEI ARAUJO DA CONCEICAO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE PRIMAVERA DO LESTE (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS ALBERTO BUENO OAB - MT17439-A (ADVOGADO(A))

WALDEMAR PINHEIRO DOS SANTOS OAB - MT0007718A 

(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 SENTENÇA Processo: 

8011702-48.2016.8.11.0037. EXEQUENTE: MARICLEI ARAUJO DA 

CONCEICAO EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

PRIMAVERA DO LESTE, ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, Trata-se de 

impugnação ao cumprimento de sentença oposta pelo Município de 

Primavera do Leste em face da Defensoria Pública do Estado de Mato 

Grosso no tocante à execução dos honorários advocatícios a que foi 

condenado o ente público pela Turma Recursal quando do julgamento do 

Recurso Inominado deste processo. O impugnante afirma que, a partir da 

entrada em vigor da Emenda Constitucional nº 80, de 4 de junho de 2014, a 

Defensoria Pública alcançou o patamar de paridade com a Magistratura e o 

Ministério Público, devendo suportar o ônus de não mais receber 

honorários advocatícios posto que “elabora sua própria proposta 

orçamentária, de acordo com suas necessidades, e que inclusive já 

recebe proventos do próprio Poder Executivo para sua manutenção”. 

Trouxe jurisprudências atualizadas sobre o tema. É O BREVE RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Consigno, inicialmente, que o pagamento de 

honorários à Defensoria Pública por entes públicos não se trata de matéria 

pacificada pela doutrina e jurisprudência. Existe, inclusive, Repercussão 

Geral do Tema 1002 do STF que discute o pagamento de honorários à 

Defensoria Pública, em litígio com ente público ao qual está vinculada, 

pendente de julgamento. A despeito das discussões, verifico que o Tema 

não se aplica ao presente caso, posto que a Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso, não está vinculada ao Município de Primavera do Leste. 

Ao caso em tela, aplica-se a Tese Firmada pelo STJ no Tema 129 

“Reconhece-se à Defensoria Pública o direito ao recebimento dos 

honorários advocatícios se a atuação se dá em face de ente federativo 

diverso do qual é parte integrante”. Além disso, verifico que o ente público 

executado discute matéria acobertada pelo manto da coisa julgada, posto 

que não recorreu do julgamento do Recurso Inominado que o condenou ao 

pagamento dos honorários advocatícios. Ademais existe precedente 

jurisprudencial atual autorizando o pagamento dos honorários à 

Defensoria Pública, vejamos: RECURSOS DE APELAÇÃO – AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – DEFENSORIA 

PÚBLICA QUE ATUA CONTRA A PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO 

À QUAL PERTENCE – APLICABILIDADE DA SÚMULA 421 DO STJ – 

MUNICÍPIO CONDENADO AO PAGAMENTO DA VERBA ADVOCATÍCIA – 

POSSIBILIDADE – SENTENÇA MANTIDA – RECURSOS IMPROVIDOS. 

Possível a condenação da Fazenda Municipal em honorários de 

sucumbência, quando em litígio contra a Defensoria Pública Estadual, já 

que se trata de pessoas jurídicas diversas. Por outro lado, não são 

devidos honorários advocatícios pelo Estado de Mato Grosso do Sul, nos 

termos da Súmula 421, do STJ. (TJ-MS - AC: 08001007120148120049 MS 

0800100-71.2014.8.12.0049, Relator: Des. Claudionor Miguel Abss Duarte, 

Data de Julgamento: 07/08/2019, 3ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

09/08/2019) - DESTAQUEI Posto isso, com fundamento no artigo 203, §1º, 

artigo 354 e artigo 487, inciso I, todos do Código de Processo Civil; no 

artigo 52, caput, da Lei 9.099/1995; c/c o artigo 27 da Lei 12.153/2009, 

JULGO IMPROCEDENTE A IMPUGNAÇÃO, bem como homologo o cálculo 

apresentado pela parte exequente na petição de Id. 25625106, no valor de 

R$1.240,07 (um mil e duzentos e quarenta reais e sete centavos), a título 

de honorários advocatícios. EXPEÇA-SE ofício requisitório diretamente ao 

ente público, para pagamento do valor homologado, no prazo de 60 

(sessenta) dias, nos moldes do art. 13, I da Lei nº12153/2009 e art. 535, 

§3º, II do CPC. Comprovado o pagamento no prazo de 60 (sessenta) dias 

(art. 13, inc. I, da Lei 12.153/2009), EXPEÇA-SE O RESPECTIVO ALVARÁ. 

Após, arquive-se o processo. Decorrido esse prazo sem o pagamento, 

concluso para deliberações. Publicada e registrada no processo 

eletrônico. Intime(m)-se. Cumpra-se. Primavera do Leste/MT, 28 de abril de 

2020. Eviner Valério Juiz de Direito

Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 144458 Nr: 1792-70.2015.811.0037

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO ESTADUAL-MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLAIME ALVES TEIXEIRA, SAIRON FERREIRA 

EGGER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307, KEIT DIOGO GOMES - OAB:MT 14.028, 

ROGERIO DE BARROS CURADO - OAB:MT 10.944

 Ante o exposto, julgo parcialmente procedente o pedido, para condenar 

os réus CLAIME ALVES TEIXEIRA e SAIRON FERREIRA EGGER, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 278 de 411



devidamente qualificados nos autos, às penas do art. 157, § 2º, II do 

Código Penal e desclassificar o crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, 

da LT) para a conduta prevista no artigo 28 da Lei 11.343/06,Passo às 

dosimetrias das penas.CLAIME ALVES TEIXEIRA A pena prevista para o 

delito previsto no art. 157 do CP é de reclusão de quatro a dez anos, e 

multa. (...) .Por fim, A prescrição da pretensão punitiva do delito encartado 

no art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006 opera-se em 2 anos, conforme o 

disposto no art. 30 do mesmo diploma legal. Compulsando os autos, 

infere-se que a denúncia foi recebida em 13.09.2016, sendo que até a 

presente data, transcorrem-se mais de 02 anos.Assim, necessário se faz 

o reconhecimento, como de fato reconheço, da prescrição da pretensão 

punitiva, e a consequente extinção da punibilidade do delito capitulado no 

art. 28, caput, da Lei nº 11.343/2006, atribuído a CLAIME ALVES TEIXEIRA 

e SAIRON FERREIRA EGGER nos termos do art. 30, caput, da Lei nº 

11.343/2006 e art. 107, IV, do Código Penal.P. R. I. C.Transitada em 

julgado, expeça-se o necessário e arquivem-se os autos, com as baixas 

necessárias.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Delicato Pampado

 Cod. Proc.: 234496 Nr: 6625-92.2019.811.0037

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RFC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JOÃO BATISTA CAMARGO 

DA SILVA - OAB:MT 19.307

 Autos código n. 234496.Vistos.A defesa do acusado RAIMUNDO 

FRANCISCO COELHO denunciado como incurso nas sanções do art. 

217-A, caput do Código Penal, qualificado nos autos, requer a revogação 

de sua prisão preventiva sustentando ser pertencente ao grupo de risco 

de contágio do COVID-19 (fls. 274).É o relatório. Decido.Inicialmente, cabe 

consignar que sobre a Recomendação 62/2020 do CNJ traz apenas 

orientações aos Tribunais e aos Magistrados quanto à adoção de medidas 

preventivas contra a propagação do novo coronavírus (Covid-19) no 

âmbito dos sistemas de justiça penal e socioeducativo e desde sua 

edição, este Juízo vem analisando todos os processos de réus preso de 

forma individualizada, de modo que em sendo cabível, será concedida a 

prisão domiciliar ou a liberdade provisória aos detentos que preenchem os 

requisitos descritos em tal norma.Além disso, a simples alegação de que o 

réu possa ser contaminado caso permaneça preso, não é suficiente para 

que sua prisão seja revogada, até mesmo porque conforme consta na 

Nota Técnica Orientativa 02/2020/SPP/SAAP/SESP-MT, a Secretaria da 

Administração Penitencia do Estado de Mato Grosso já estabeleceu 

diversas medidas a serem adotadas pelas Unidades Prisionais a fim de 

impedir o contágio pelo vírus de todos os detentos.Ademais, na hipótese 

dos autos, verifica-se que diante das circunstâncias graves em que os 

fatos ocorreram a prisão do réu foi justificada na garantia da ordem 

pública e aplicação da lei penal aliado a tudo isso nota-se que desde a 

decretação da prisão cautelar do denunciado até o momento não houve 

modificação da situação apta a ensejar o deferimento do pedido ora 

formulado. Por estes argumentos, nesse momento processual mantenho a 

prisão preventiva do acusado e, em consequência, indefiro o pedido de 

revogação formulado pela defesa.Na sequência, transcorrido o prazo de 

suspensão das audiências (art. 10, III da Portaria-Conjunta n. 247 TJMT, de 

16 de março de 2020), voltem os autos conclusos para designação de 

audiência para oitiva da ofendida.Intimem-se e cumpra.Primavera do Leste, 

24 de abril de 2020.

Comarca de Sorriso

Intimação

Certidão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002344-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ROGERIO MENDES OAB - MT0016057A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

 

Lotação Destino: DCA - Divisão de Arrecadação e Fiscaliz. do Foro 

Judicial SDCR 0714187-68.2020.8.11.0040 Protesto 236/2020 1 Inscrição 

no Protesto do Devedor MARCOS ROGÉRIO MENDES SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA, CPF/CNPJ nº 26.889.571/0001-12, referente 

ao saldo devedor de Custas Judiciais no valor de R$ 413,40 e Taxa 

Jud i c i á r i a  no  va lo r  de  R$  144 ,41  –  P rocesso  n º 

1002344-67.2019.811.0040. Classe do Feito Processo Volume Assunto 

Número Único Tipo And./Descrição: Remessa Desemb./Mag.: Prazo de 

Resposta: Caixa 0 Devedor: MARCOS ROGÉRIO MENDES SOCIEDADE 

INDIVIDUAL DE ADVOCACIA

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006809-56.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARTUR PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Banco Bradesco Cartões S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Processo: 1006809-56.2018.8.11.0040 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 NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar a parte reclamante (advogado) de que foi designado o 01 DE 

MARÇO DE 2019 ÀS 13:10HORAS para realização da audiência de 

conciliação. Ficando o patrono da reclamante cientificado de que deverá 

trazer a parte reclamante independente de sua intimação, ficando ciente a 

parte reclamante que o não comparecimento implicará na extinção do feito. 

Sorriso/MT, 03 de Dezembro de 2018 Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002853-66.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LAURINEDE DA SILVA BATISTA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 13 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 13:10 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003848-11.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GUSTAVO DA COSTA CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE MUSIS FILHO OAB - MT22286/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (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 16 de 

OUTUBRO de 2019, às 09:50 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 
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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: 1005125-62.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ERIVAN SOUSA (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))

 

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 15:20 horas, nesta Comarca. O patrono deverá 

trazer a reclamante independentemente de sua intimação, ficando a parte 

interessada ciente que o não comparecimento implicará na extinção do 

feito, na forma do art. 51, I, da Lei nº 9.099/95.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006265-68.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA SANTOS ABREU (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO ROGER RIBEIRO DA ROCHA OAB - MS22662 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (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 08 de MAIO de 

2019, às 09:00 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: 1001277-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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 25 de ABRIL 

de 2019, às 08:30 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: 1001277-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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 25 de ABRIL 

de 2019, às 08:30 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: 1001277-67.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO OLIVEIRA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

UBIRATAN MAXIMO PEREIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT20812/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 25 de ABRIL 

de 2019, às 08:30 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: 1001418-86.2019.8.11.0040

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)

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 14:50 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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001649-84.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OTICA CAVANHOLI EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

RODRIGO DA MOTTA JARDIM OAB - MT0008440A (ADVOGADO(A))

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURICIO MOREIRA DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

Certifico e dou fé nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 

55/2007 – CGJ, em cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, 

impulsiono estes autos a fim de intimar a parte reclamante via DJE de que 

foi designado o dia 06 DE DEZEMBRO DE 2017 ÀS 17:00 HORAS para 

realização da audiência de CONCILIAÇÃO, ficando ciente a parte 

interessada que o não comparecimento implicará na extinção do feito.

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-70 ALIENAÇÃO JUDICIAL DE BENS

Processo Número: 1003191-40.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

V. C. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. A. P. W. (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIDIANE LOCATELLI OAB - MT0017381A (ADVOGADO(A))

SILAS DO NASCIMENTO FILHO OAB - MT4398/B-B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

M. P. D. E. D. M. G. (TERCEIRO INTERESSADO)

 

CERTIFICO e dou fé que os Embargos de Declaração foram opostos 

tempestivamente, desta forma, impulsiono estes autos com a finalidade de 

INTIMAR a PARTE DEVEDORA para manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração com efeitos modificativos/infringentes, no prazo legal. 

Sorriso, 28/04/2020. Michelle Toscano de Brito Marques - Analista 

Judiciária

Ato Ordinatório 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:

PORTAL AGRIMENSURA LTDA - ME (REQUERIDO)

ALAN CRISTHIANO DALL AQUA (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADILSON ELIAS DE OLIVEIRA SARTORELLO OAB - SP160824 

(ADVOGADO(A))

DIRCEU CARREIRA JUNIOR OAB - SP209866 (ADVOGADO(A))

 

1002328-79.2020.8.11.0040 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 REQUERIDA para efetuar o pagamento da 

guia da CP, comprovando-se o pagamento nos autos, juntar a contestação 

e providenciar a apresentação da testemunha na data aprazada da 

audiência.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1008824-61.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Jean Walter Wahlbrink OAB - MT5658-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008824-61.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

DELICIOUS FISH AGROINDUSTRIA E COMERCIO DE PESCADOS LTDA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos etc. Considerando a Portaria-Conjunta nº 249/2020/TJ que 

decretou o fechamento do Fórum e instituiu o regime obrigatório de 

teletrabalho aos servidores e, em observância a disposição constante no 

art. 2º, §4º da referida Portaria, REDESIGNO a audiência de conciliação 

para o dia 03 de Agosto de 2020, às 10h00min. Não obstante, INTIMEM-SE 

as partes para que digam, no prazo de 05 (cinco) dias, se dispensam a 

realização da audiência preliminar. Havendo dispensa mútua, INTIME-SE a 

parte ré para apresentar contestação no prazo legal previsto no art. 335, 

II, do CPC. Caso contrário, não havendo dispensa por ambas as partes, 

fica desde já mantida a audiência designada, sendo sua data o termo 

inicial para oferecimento de contestação pela parte ré, nos termos do art. 

335, I, do CPC. Apresentada contestação, intime-se a autora para 

impugnar no prazo legal. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002374-68.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA OAB - MT25218/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC SORRISO LTDA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002374-68.2020.8.11.0040. AUTOR: 
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FAGNER CHAGAS DE OLIVEIRA REU: UNIC SORRISO LTDA Vistos etc. 

RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO o pedido de 

gratuidade. ANOTE-SE. CITE-SE a parte requerida para, querendo, 

contestar a ação no prazo legal, ciente que, não apresentada 

contestação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pela requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Código 

de Processo Civil. DESIGNO audiência de mediação para o dia 10 de 

Agosto de 2020, às 10h:30, a qual será realizada pelo CEJUSC local, nos 

moldes do regramento expresso da Resolução 125/2009/CNJ e Ordem de 

Serviço de regência do NÚCLEO do e. TJMT (Resolução 12/2011/TP/TJMT), 

inclusive na modalidade virtual, se crível ut Termo de Cooperação 

respectivo, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

Deixo consignado que, o não comparecimento injustificado do autor ou do 

réu a audiência de conciliação será considerado ato atentatório a 

dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% (dois por 

cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, revertida 

em favor da União ou do Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo 

autocomposição entre as partes após manejo das técnicas afetas a tal 

fase de mediação, os autos retornarão a este juízo natural para 

homologação, não havendo tal solução consensual do conflito de 

interesse, por força do art. 335 do NCPC, poderá o réu oferecer 

contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) dias, cujo termo inicial 

observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º do art. 335. Por força 

de lei e sendo o caso de atuação no feito, os membros do MINISTÉRIO 

PÚBLICO e da DEFENSORIA PÚBLICA sempre serão intimados 

pessoalmente acerca dos atos e fases judiciais ut Leis Orgânicas de 

regência. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às providências. Paula 

Saide Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

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-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. Paula Saide Biagi 

Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1002512-35.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

L. D. O. L. OAB - 078.060.111-45 (REPRESENTANTE)

ROSA DE OLIVEIRA SILVA OAB - 476.127.709-20 (REPRESENTANTE)

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

E. A. D. O. L. OAB - 103.541.341-83 (REPRESENTANTE)

L. R. D. O. L. OAB - 103.541.491-05 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA (ESPÓLIO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002512-35.2020.8.11.0040 Vistos etc. A princípio, embora a 

presente esteja endereça à Vara da Fazenda Pública de Sorriso/MT, 

entendo ser este Juízo competente para processamento do feito, razão 

pela qual, RECEBO a inicial em todos os seus termos. DEFIRO a AJG em 

favor das requerentes. ANOTE-SE. OFICIE-SE à agência do INSS, para que 

informe a este Juízo, no prazo de 10 (dez) dias, a existência de 

dependentes cadastrados em nome do de cujus. OFICIE-SE ainda as 

instituições bancárias indicadas no item 2 da exordial, para que informem, 

no prazo acima assinalado, a existência de valores depositados em nome 

do de cujus. Após, COLHA-SE o parecer ministerial. 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: 1002142-95.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NERI WILIBALDO MELCHIORS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002142.95.2016.8.11.0040 Vistos etc. Em conformidade com a 

sentença anteriormente proferida nos autos, nesta oportunidade procedo 

a assinatura digital dos alvarás de levantamento expedidos em favor da 

parte autora, devendo a Secretaria da Vara comunicar o departamento 

competente do TJMT. Após, ao arquivo. Intimem-se. 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 
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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-96 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO 

CUMULADO COM COBRANÇA

Processo Número: 1008475-58.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUDIR ANTONIO CAMPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JONATHAN CIVIDINI DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1008475-58.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CLEUDIR ANTONIO CAMPO REU: JONATHAN CIVIDINI DA SILVA Vistos 

etc. Relativamente ao pedido de busca de endereço, DETERMINO que a 

Secretaria da Vara proceda a pesquisa junto aos órgãos conveniados. 

Restando frutífera, EXPEÇA-SE o necessário a citação, redesignando a 

audiência de conciliação. Em caso negativo, diante da impossibilidade de 

citação pessoal da demandada restaram infrutíferas, em consonância com 

o disposto no art. 256, inciso II, do Código de Processo Civil, CITE-SE 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 da demandada, 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.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002519-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002519-27.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão ajuizada na 

Comarca de Feliz Natal/MT, sob o n. 1689-21.2017.811.0093, em face de 

REMY DE SOUZA ALVES CORREA & CIA LTDA, requerendo o 

cumprimento da liminar de busca e apreensão proferida por aquele Juízo, 

nos termos do art. 3.º, §12 do Decreto Lei 911/1969. É O RELATO DO 

NECESSÁRIO. DECIDO. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto a autenticidade 

dos autos que originaram a presente. Após, em sendo confirmada a 

autenticidade dos autos de origem e, comprovado o recolhimento das 

custas, 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 Vara da Comarca de 

Feliz Natal/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 do veículo, 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. 

DEFIRO o pedido de auxílio de reforço policial e, se necessário, a ordem de 

arrombamento, valendo-se da força apenas se necessário. CUMPRA-SE, 

expedindo-se o necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen 

Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1002518-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR (REQUERIDO)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002518-42.2020.8.11.0040 Vistos etc. Cuida-se de pedido 

realizado por BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA, 

qualificado nos autos da Ação da Busca e Apreensão ajuizada na 

Comarca de Sinop/MT, sob o n. 1000550-52.2020.8.11.0015, em face de 

EDIMAR BORGES DE OLIVEIRA JUNIOR, requerendo o cumprimento da 

liminar de busca e apreensão proferida por aquele Juízo, nos termos do 

art. 3.º, §12 do Decreto Lei 911/1969. É O RELATO DO NECESSÁRIO. 

DECIDO. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE quanto a autenticidade dos autos 

que originaram a presente. Após, em sendo confirmada a autenticidade 

dos autos de origem e, comprovado o recolhimento das custas, 

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 Vara 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 do veículo, 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. DEFIRO o pedido 

de auxílio de reforço policial e, se necessário, a ordem de arrombamento, 

valendo-se da força apenas se necessário. CUMPRA-SE, expedindo-se o 

necessário. Às providências. Paula Saide Biagi Messen Mussi Casagrande 

Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002039-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ADMIR ANTONIO ZEN (AUTOR(A))

OTACILIO ANIBAL BALLESTRO (AUTOR(A))

REJANES JOANA POTRICH ZEN (AUTOR(A))

CLECERINA MARIA ZEN (AUTOR(A))

ANA CLECI ZEN BALESTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SERGIO HENRIQUE DOS SANTOS BECKER OAB - MS16485 

(ADVOGADO(A))

ELIANE RITA POTRICH OAB - MS7777 (ADVOGADO(A))

REGIS SANTIAGO DE CARVALHO OAB - MS11336-B (ADVOGADO(A))

SERGIO LOPES PADOVANI OAB - MS14189 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE EDEMIR GUARESCHI (REU)

MARIVETE LODI GUARESCHI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARLEY GOMES GONCALVES OAB - MT12192/O-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos nº 1002039.54.2017.8.11.0040 Requerentes/Embargados: Admir 

Antonio Zen e outros Requeridos/Embargantes: José Ademir Guareschi e 

outra Saneador Vistos etc. Cuida-se de Ação Monitória ajuizada por Admir 

Antonio Zen e outros em face de José Ademir Guareschi e sua esposa 

Marivete Lodi Guareschi, todos qualificados nos autos, pelos fatos e 

fundamentos narrados na petição inicial de id. 6678434, instruída com 

documentos diversos. A decisão inserida sob o id. 8044165 indeferiu o 

pedido de justiça gratuita e determinou o recolhimento das custas 

processuais devidas. Intimados, os autores informaram nestes autos a 

interposição de recurso de Agravo de Instrumento, consoante se infere do 

id. 8685771. Em se recursal (AI nº 1002039.54.2017.8.11.0040), 

deferiu-se a tutela postulada para conceder o benefício da gratuidade da 

justiça aos agravantes, consoante se infere da decisão inserida sob o id. 

8208061, razão pela qual a inicial foi recebida, id. 9246826. No mérito, 

deu-se provimento ao agravo deferir o benefício da gratuidade da justiça 

aos agravantes, id. 10327453. Regularmente citado, o requerido José 

Edemir Guareschi apresentou Embargos Monitórios, consoante se infere 

da petição de id. 10755292. Resposta aos Embargos Monitórios, id. 

12150729. Manifestação dos autores/embargados, id. 18798853 e, empós, 

manifestação dos requeridos/embargantes, id. 19596897, É o breve relato. 

Decido. Situando a questão, cuida-se de ação monitória fundada em 

instrumento particular de declaração firmado pelos requeridos em 
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18/02/2011, do que eram originalmente credores os genitores dos autores. 

Todavia, com o vencimento da obrigação constante do referido 

instrumento e subsequente falecimento dos credores originários, 

transmitiu-se aos requerentes a legitimidade para exigir o cumprimento da 

obrigação correspondente ao pagamento da importância equivalente 21 mil 

sacas de soja, parcelados em 03 vezes, vencendo a primeira na 

importância equivalente a 5mil sacas em 30/04/2011, a segunda na 

importância equivalente a 8 mil sacas em 30/04/2012 e a última, na 

importância equivalente a 8 mil sacas em 30/04/2013. Estando a primeira 

parcela da obrigação prescrita, pretendem os autores o recebimento da 

importância correspondente às duas últimas parcelas que representam a 

importância de R$ 1.581.171.50 (um milhão, quinhentos e oitenta e um mil, 

cento e setenta reais e cinquenta centavos), valor este atualizado até 

25/04/2017. De pronto, ao embargar a ação monitória, os requeridos 

embargantes impugnam o pedido de Justiça Gratuita, afirmando que os 

herdeiros são empresários e proprietários das empresas discriminadas 

nos embargos (Floresta Ind. E Com. De Esquadrias em Madeira, Open 

Doors Ind. De Portas de Madeira, Ballestro Cia Ltda EPP e Movezen 

Indústria de Móveis EPP, de modo que não se tratam de pessoas 

necessitadas e desprovidas de recursos. Diante disso e alegando que 

ação manejada destina-se a cobrança de vultuoso valor, impugnam o 

pedido de Justiça Gratuita, requerendo a sua revogação e consequente 

determinação par que os autores/embargados promovam o recolhimento 

das custas processuais devidas. Com efeito, o fato de os autores serem 

proprietários das empresas e bens discriminados na inicial, por si só, não 

lhes retira a condição de hipossuficiência, porquanto o patrimônio está 

imobilizado e não demonstra a exteriorização de riqueza, não sendo 

possível concluir que possuem condições de arcar com as despesas 

processuais. Outrossim, válido rememorar o apontamento feito pelo Exmo 

Desembargador Guimar Teodoro Borges quando do julgamento do Agravo 

de instrumento interposto (AI nº 1006584.93.2017.8.11.0000): “Ademais, 

de notar-se que os agravantes, além da Declaração de Hipossuficiência, 

demonstraram que são pessoas idosas, com renda média entre R$ 

2.000,00 e R$ 3.000,00, o que é suficiente para demonstrar a 

hipossuficiência econômica na acepção jurídica do termo”. (Id. 10327453, 

pág. 5) Nesse sentido, considerando que a legislação pertinente não exige 

da parte o desfazimento de seus bens, ou mesmo, estar em estado de 

miserabilidade, não tendo os embargantes/requeridos trazido outras 

provas com capacidade de demover a presunção de hipossuficiência que 

milita em favor dos requerentes/embargados, consoante já decidido em 

sede de recurso, urge manter o benefício concedido, motivo pelo qual 

REJEITO a preliminar de impugnação ao benefício da gratuidade da justiça. 

Ainda preliminarmente alegam a ilegitimidade ativa dos autores, uma vez 

que o documento que instrui a inicial sequer traz o nome dos credores 

originários. Sustentam que a prova mantenedora do direito vindicado é por 

demais frágil à sustentar o pleito, sendo silente quanto ao titular do direito, 

primitivo e secundário, o que importa em carência do direito de ação por 

ilegitimidade ativa. Também em sede preliminar os embargantes defendem 

a extinção da ação por inépcia da inicial (art. 330, inciso I, V do CPC), 

argumentando que o documento que fundamenta a pretensão exposta na 

inicial não tem qualquer expressão de divida, posto que contrato originário 

já foi quitado e o documento secundário escrito sem eficácia de título 

executivo judicial não tem o condão de expressar existência de obrigação. 

Por fim, sustentam a ilegitimidade passiva, já que os 

embargantes/requeridos estão sendo acionados na qualidade de 

avalistas. Retomam a discussão de que o documento de id. 8685857 não 

constitui documento hábil para a propositura da ação monitória, seja pela 

impossibilidade de se verificar sua autenticidade e assinaturas, seja pela 

inviabilidade de se admitir a responsabilidade dos requeridos/embargantes 

como avalistas. Conclui dizendo que o aval aposto em contrato, como se 

dá na espécie, não gera obrigações previstas na legislação uniforme para 

o avalista, inviabilizando a cobrança autônoma do crédito contra os 

respectivos avalistas. Relativamente as três ultimas preliminares 

sinteticamente relatadas nos parágrafos acima, a despeito do notável 

empenho dos embargantes em findar a lide preliminarmente, ao ver deste 

Juízo toda a fundamentação utilizada para embasar as teses acima são 

questões de mérito e como tal devem ser analisadas. Outrossim, diante 

dos argumentos trazidos pelos embargantes/requeridos, cumpre relembrar 

ser orientação jurisprudencial e doutrinária pacífica de que, para o 

ajuizamento da ação monitória, não é necessário que o documento seja 

emanado do devedor, sendo suficiente para a sua admissibilidade, a prova 

escrita que revele razoavelmente a existência da obrigação. Logo, o que 

importa para que se considere o documento escrito apto a embasar uma 

ação monitória é o fato de conter em si apenas, ou em conjunto com 

outras provas, um juízo de verossimilhança da obrigação nele descrita. 

Inexiste um rigor absoluto na caracterização da prova escrita hábil a 

justificar o manejo da ação monitória, visto que o intuito é franquear ao 

credor o acesso rápido e ágil ao título executivo, em conformidade com o 

direito processual moderno. Por estas razões, REJEITO as demais 

preliminares arguidas – ilegitimidade ativa, inépcia da inicial e ilegitimidade 

passiva – e, desde já, declaro o processo saneado. Em cumprimento ao 

disposto no art. 357, II e III do atual CPC, anoto que a prova deverá recair 

sobre a existência do crédito; termos do contrato originário e sua eventual 

quitação; responsabilidade dos requeridos pelo cumprimento da obrigação; 

cobrança indevida e aplicação do art. 940 do CC; sem prejuízo de outros 

que podem ser sugeridos pelas partes no prazo de 10 (dez) dias. 

Ressalto também que, os meios de prova admitidos em questão serão o 

documental e testemunhal. Nos termos do art. 357, III do NCPC, o ônus da 

prova deve observar a regra geral prevista no art. 373 do CPC, pois se 

trata de relação entre particulares. Desde já, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 13 de Agosto de 2020, às 14h30min, 

ocasião em que, além do depoimento pessoal das partes, serão ouvidas 

as testemunhas arroladas. Por oportuno, fixo o prazo comum de 10 (dez) 

dias para que as partes apresentem rol de testemunhas, observando-se o 

disposto no art. 357, § 4º e 5º c.c. 450 e 455, todos do NCPC. Caso as 

partes não tenham outras provas a produzir, deverão noticiar nos autos 

no prazo acima (10 dias), possibilitando o julgamento do processo no 

estado em que se encontra. Intimem-se. Às providências. Paula Saide 

Biagi Messen Mussi Casagrande Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002525-34.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

WISLY ANTOINE (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)

Magistrado(s):

PAULA SAIDE BIAGI MESSEN MUSSI CASAGRANDE

 

Autos n. 1002525-34.2020.8.11.0040 Vistos etc. RECEBO a inicial 

apresentada. DEFIRO os benefícios da Justiça Gratuita, salientando que 

poderão ser revogados a qualquer tempo, acaso verificadas as hipóteses 

legais. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a ação no 

prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos 

termos dos artigos 332 e 335 do Código de Processo Civil. Deixo de 

designar sessão de mediação/conciliação, sufragando o disposto no art. 

334, do CPC/15, haja vista o constante no Ofício Circular n. 

01/2017/CEJUSC. 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

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002403-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCELO MOREIRA (REU)

 

1002403-21.2020.8.11.0040 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 
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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, 28 de abril de 2020.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003641-17.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCO RODRIGUES DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-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))

 

1003641-17.2016.8.11.0040 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 Autora/ Embargada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Embargos de Declaração interposto, no 

prazo legal.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006576-25.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MOSCHEN & MOSCHEN LTDA - EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILVO BORTOLINI (REU)

 

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 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 TERRA NOVA 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARTIDONIO BENTO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1001638-55.2017.8.11.0040 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.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001638-55.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ARTIDONIO BENTO COELHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MURILO FERREIRA BLANCO OAB - MT18713-O (ADVOGADO(A))

MANUELA KRUEGER OAB - MT17902-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGURO E CIA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIMAR CRISTINA GIMENEZ CANO OAB - MT8506-A (ADVOGADO(A))

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

1001638-55.2017.8.11.0040 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 Autora/Apelada para apresentar 

contrarrazões ao Recurso de Apelação interposto, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1001581-32.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

ELZA MENDES DA SILVA OAB - 409.269.581-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVANA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

MARIA MENDES DA SILVA (REQUERIDO)

 

Impulsiono os autos, INTIMANDO a parte autora, por seu procurador, via 

DJE, para que colete a assinatura da compromissada no Termo de 

Curatela de ID 31604857, e junte aos autos devidamente assinado, no 

prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000006-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AMARILDO OTTONI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

Código: 1000006-86.2020.8.11.0040 Vistos etc., As partes pugnaram pela 

suspensão do feito até o cumprimento do acordo (24 meses), contudo o 

artigo 313, §4º, do CPC, limita o prazo em no máximo 6 meses, in verbis: 

Art. 313. Suspende-se o processo: (...) II - pela convenção das partes; 

(...) § 4º O prazo de suspensão do processo nunca poderá exceder 1 

(um) ano nas hipóteses do inciso V e 6 (seis) meses naquela prevista no 

inciso II. Diante do exposto, INTIME-SE as partes para, NO PRAZO DE 15 

DIAS, se manifestarem quanto à homologação do acordo protocolizado e 

extinção do feito, uma vez que caso haja descumprimento do acordo, 

poderá dar início a fase de cumprimento de sentença, diante da formação 

de título executivo judicial (art. 515, II, CPC). Decorrido o prazo, façam-me 

os autos conclusos. INTIME-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000058-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

REGINA MAURA DO NASCIMENTO FRAZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATANAEL OLIVEIRA DE MORAIS OAB - MT24673/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000058-82.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

REGINA MAURA DO NASCIMENTO FRAZ REQUERIDO: VIA VAREJO S/A 

Vistos etc., RECEBO a inicial, uma vez que estão presentes os requisitos 

dos artigos 319 e 320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), 
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advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. DEFIRO A INVERSÃO DO 

ÔNUS DA PROVA, uma vez que se trata de relação de consumo, com 

base no art. 6º, VIII, da Lei n. 8.078/90. Ressalte-se que tal inversão não 

exime que a parte autora faça prova em relação aos fatos constitutivos de 

seu direito que estão ao seu alcance, cabendo à parte adversa provar 

apenas aqueles fatos em que há hipossuficiência de produção pelo 

consumidor peculiaridades da causa relacionadas à impossibilidade ou à 

excessiva dificuldade de cumprir o encargo, ou à maior facilidade de 

obtenção da prova do fato contrário, nos termos do que dispõe o artigo 

373, § 1º do CPC. CITE-SE a parte requerida para, querendo, contestar a 

ação no prazo legal, ciente que, não apresentada contestação, 

presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos articulados pela 

requerente, nos termos dos artigos 332 e 335 do Novo Código de 

Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DE ACORDO 

COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO 

DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA COMARCA, devendo o réu ser citado 

com pelo menos 20 (vinte) dias de antecedência, restando consignado 

que as partes devem estar acompanhadas por seus respectivos 

advogados ou defensores públicos. O não comparecimento injustificado 

do autor ou do réu a audiência de conciliação será considerado ato 

atentatório a dignidade da justiça e será sancionado com multa de até 2% 

(dois por cento) da vantagem econômica pretendida ou do valor da causa, 

revertida em favor da União ou do Estado, conforme art. 334, § 8º, do art. 

334 do CPC. 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 do CPC. 

CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. (assinatura digital) DAIENE VAZ 

CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002511-50.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

E. A. D. O. L. (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

ROSA DE OLIVEIRA SILVA OAB - 476.127.709-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO LIMA (DE CUJUS)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002511-50.2020.8.11.0040. 

REPRESENTANTE: ROSA DE OLIVEIRA SILVA INVENTARIANTE: E. A. D. O. 

L. DE CUJUS: MARCOS ROGERIO LIMA Vistos etc., Trata-se de abertura 

de inventário dos bens deixados por MARCOS ROGERIO LIMA. DEFIRO os 

benefícios da gratuidade judiciária à parte autora (art. 99, § 3º, CPC), 

advertindo-a de que a benesse poderá ser revogada no curso do 

processo, caso reste evidenciado que reúna condições financeiras de 

arcar com as custas e despesas processuais. NOMEIO como 

inventariante E. A. DE O., menor impúbere, representada por sua avó a 

senhora ROSA DE OLIVEIRA SILVA (artigo 617, IV, CPC); INTIME-SE o(a) 

inventariante para: 1) No PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, prestar 

compromisso de bem e fielmente desempenhar a função (art. 617, 

parágrafo único, CPC), previstas nos artigos 618 e seguintes do CPC; 2) 

Para prestar as primeiras declarações, no PRAZO DE 20 (VINTE DIAS), 

contados da data em que prestou o compromisso, nos termos do que 

dispõe o artigo 620 do CPC, sob pena de remoção da função, nos termos 

do art. 622 do CPC; 3) Apresentadas as primeiras declarações pela (o) 

inventariante, CITEM-SE, remetendo cópia das primeiras declarações (art. 

626 do CPC): a) o/a CÔNJUGE/COMPANHEIRO(a); b) os demais 

HERDEIROS e os LEGATÁRIOS; c) a FAZENDA PÚBLICA (União, Estado e 

Município) d) o MINISTÉRIO PÚBLICO, caso haja herdeiros incapazes ou 

ausentes; e) testamenteiro, se houver testamento. 4) Concluídas as 

citações, abra-se VISTA ÀS PARTES para que, no PRAZO COMUM DE 15 

(QUINZE) DIAS, se manifestem sobre as primeiras declarações (art. 627 

do CPC), excepcionando a forma de citação da FAZENDA PÚBLICA e do 

MINISTÉRIO PÚBLICO, que deverá ser feita na forma do artigo 183 do CPC, 

na sequência ao prazo indicado. Ressalte-se que a vista dos autos pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO deverá ocorrer depois das partes, sendo intimado de 

todos os atos do processo (art. 179, I, CPC); 5) Havendo impugnação às 

primeiras declarações, voltem-me CONCLUSOS para julgar a impugnação 

(art. 627 do CPC); 6) Não havendo impugnação às primeiras declarações, 

voltem-me CONCLUSOS para determinar, por meio de avaliador judicial ou 

perito, a avaliação dos bens do espólio (art. 630 do CPC), já que, por 

haver herdeiro incapaz, não se aplica a previsão do artigo 633 do CPC; 

CUMPRA-SE, expedindo necessário. (assinatura digital) Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000785-75.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVAN LUIS DE SOUZA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000785-75.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

ANA ROSA BACELAR DE ALBUQUERQUE REQUERIDO: IVAN LUIS DE 

SOUZA Vistos etc., Trata-se de abertura de inventário dos bens deixados 

por IVAN LUIS DE SOUZA. DEFIRO os benefícios da gratuidade judiciária à 

parte autora (art. 99, § 3º, CPC), advertindo-a de que a benesse poderá 

ser revogada no curso do processo, caso reste evidenciado que reúna 

condições financeiras de arcar com as custas e despesas processuais. 

NOMEIO como inventariante ANA ROSA BACELAR DE ALBURQUERQUE 

(artigo 617 CPC). 1) INTIME-SE o(a) inventariante para: 1.1) No PRAZO DE 

05 (CINCO) DIAS, prestar compromisso de bem e fielmente desempenhar a 

função (art. 617, parágrafo único, CPC), previstas nos artigos 618 e 

seguintes do CPC; 1.2) Juntar aos autos certidão de testamento, se 

houver (art. 618, V, CPC) 1.3) Prestar as primeiras declarações, no 

PRAZO DE 20 (VINTE DIAS), contados da data em que prestou o 

compromisso, nos termos do que dispõe o artigo 620 do CPC, sob pena de 

remoção da função, nos termos do art. 622 do CPC; 2) Apresentadas as 

primeiras declarações pela (o) inventariante: 2.1) CITEM-SE, remetendo 

cópia das primeiras declarações (art. 626 do CPC): o/a 

CÔNJUGE/COMPANHEIRO(a); os demais HERDEIROS e os LEGATÁRIOS; 

2.2) INTIMEM-SE a FAZENDA PÚBLICA (União, Estado e Município); 2.3) 

INTIME-SE MINISTÉRIO PÚBLICO, já que há menor incapaz ou ausente; 2.4) 

INTIME-SE o testamenteiro, apenas se houver testamento. 3) Concluídas 

as citações/intimações, abra-se VISTA ÀS PARTES para que, no PRAZO 

COMUM DE 15 (QUINZE) DIAS, se manifestem sobre as primeiras 

declarações (art. 627 do CPC); 4) Havendo impugnação às primeiras 

declarações, VISTAS ao MINISTÉRIO PÚBLICO e, após, voltem-me 

CONCLUSOS para julgar a impugnação (art. 627 do CPC); 5) Não havendo 

impugnação às primeiras declarações, INTIMEM-SE as FAZENDAS 

PÚBLICAS (União, Estado e Município) para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, informar ao juízo, de acordo com os dados que constam de seu 

cadastro imobiliário, o valor dos bens de raiz descritos nas primeiras 

declarações (art. 629, CPC); 6) Apresentada o valor dos bens de raiz 

pelas Fazendas Públicas, voltem-me CONCLUSOS para determinar, por 

meio de avaliador judicial ou perito, a avaliação dos bens do espólio (art. 

630 do CPC), já que, por haver herdeiro incapaz, não se aplica a previsão 

do artigo 633 do CPC. Alerto que, caso decorra ‘in albis” os prazos do 

inventariante, este deverá ser intimado, para, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) 

DIAS, para dar andamento no feito, sob pena de remoção. CUMPRA-SE, 

expedindo necessário. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart 

Juíza de Direito

Sentença

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

Processo Número: 1006307-54.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIGUEL DO AMARAL (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Eduardo Silva do Amaral (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1006307-54.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

MIGUEL DO AMARAL REU: EDUARDO SILVA DO AMARAL Vistos etc., 

Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos ajuizada por MIGUEL DO 

AMARAL em face de EDUARDO SILVA DO AMARAL, ambos devidamente 

qualificados nos autos em epígrafe. Argumenta que o alimentando atingiu a 

maioridade civil e não necessita mais da verba alimentar, haja vista estar 

regularmente inserido no mercado de trabalho. A inicial veio instruída com 

documentos. Foram deferidos os benefícios da gratuidade judiciária a 

parte autora. Pessoalmente citada, a parte requerida não apresentou 

contestação. Foi determinada a elaboração de estudo psicossocial. O 

Ministério público pugnou pela procedência do pedido. Vieram-me os autos 

conclusos. É O RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Em detida análise, 

entendo que o feito comporta julgamento antecipado, nos termos do artigo 

355, incisos I e II, do NCPC, face à desnecessidade de dilação probatória. 

Sem maiores delongas, a conclusão do estudo psicossocial concluiu que 

“há vinculo afetivo entre genitor e o filho, Eduardo espontaneamente 

verbaliza que não há necessidade de receber pensão do seu genitor. 

Conforme relatam entende-se que o acordo fora firmado entre ambos.” 

Compulsando os autos, verifica-se que o requerido já atingiu a maioridade 

civil, contudo, ainda assim há necessidade de decisão judicial que exonere 

o alimentante, já que não há exoneração de alimentos de forma 

automática. A Súmula 358 do STJ dispõe que “o cancelamento de pensão 

alimentícia de filho que atingiu a maioridade está sujeito à decisão judicial, 

mediante contraditório, ainda que nos próprios autos”. Ocorre que, atingida 

a maioridade civil, a obrigação alimentícia devida pelos pais aos seus 

descendentes deixa de ser legalmente presumida, cabendo agora ao 

alimentando provar concretamente a necessidade de continuar a receber 

a prestação. Pois bem. Como visto, o requerido já atingiu a maioridade civil 

não tendo juntado aos autos documentos que comprovem a necessidade 

de continuar recebendo o valor referente a pensão alimentícia. Pelo 

contrário, informou a equipe multidisciplinar que não precisa mais dos 

alimentos. Assim, pelas razões expostas, entendo que a pretensão inicial 

deve ser acolhida. Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão 

inicial para o fim de EXONERAR a parte autora MIGUEL DO AMARAL da 

obrigação alimentícia devida a parte EDUARDO SILVA DO AMARAL, desde 

a data da citação válida. Em consequência, JULGO EXTINTO O FEITO, COM 

APRECIAÇÃO DO MÉRITO, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Condeno a parte requerida ao pagamento de custas 

processuais e taxa judiciária, entretanto, suspendo a exigibilidade da 

cobrança considerando o deferimento da gratuidade da justiça. Transitada 

em julgado, ARQUIVE-SE, com as anotações e baixas de estilo. 

Publique-se e Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001379-55.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MISAEL COTTA TEIXEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO 1001379-55.2020.8.11.0040 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. Advogado do(a) REQUERENTE: JOSE CARLOS 

SKRZYSZOWSKI JUNIOR - MT16168-O REQUERIDO: MISAEL COTTA 

TEIXEIRA A parte autora manifestou-se pela desistência da presente ação. 

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

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

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

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

devidas. Sem honorários advocatícios, face a inexistência de 

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

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza 

de Direito

3ª Vara

Intimação

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

Processo Número: 1007773-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE DE RIBAMAR FERREIRA SOUSA (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Processo nº : 1007773-15.2019.8.11.0040 CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capitulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, do NCPC, impulsiono estes autos com a finalidade de, 

INTIMAR a PARTE REQUERENTE, para, no prazo legal, manifestar-se nos 

autos, requerendo o que entender de direito. Sorriso/MT, 27 de abril de 

2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-42.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. P. D. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDMAURO DIER DIAS NASCIMENTO OAB - MT0018159A (ADVOGADO(A))

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

S. D. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1000772 -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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 26 DE JUNHO DE 2020, às 

15h30min, 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, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001360-49.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ITACIR BONFANTI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO RENANN PASTRO PAVAN OAB - MT17354/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS CAMARGO DE ANUNCIACAO OAB - MT19125-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SAFRAS ARMAZENS GERAIS LTDA. (REU)

 

Processo  n º  1001360 -49 .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 

26 DE JUNHO DE 2020, às 17h30min, 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, 19/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)
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Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007748-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BRESCANSIN (REU)

 

Processo  n º  1007748 -02 .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 o autor, a fim de que dê prosseguimento ao feito, no prazo de 05 

(cinco) dias, sob pena de extinção do processo, sem julgamento do mérito, 

nos termos do art. 485, inc. II e/ou III, § 1º, do NCPC, devendo para tanto, 

fornecer o endereço atualizado do requerido, haja vista a certidão 

negativa do Senhor Meirinho. Sorriso/MT, 27/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007748-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOCELI ANTUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS VINICIUS MENDES DE MORAES OAB - MT0003540S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOACIR BRESCANSIN (REU)

 

Processo  n º  1007748 -02 .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, e em atendimento à Portaria Conjunta nº 247/2020, de 

16/03/2020, impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar para o 

dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 8h, a 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, 17/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008619-32.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERLIRA AGRONEGOCIOS LTDA - EPP (REU)

 

Processo  n º  1008619 -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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 05 DE JUNHO DE 2020, às 

16h30min, 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, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000216-45.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSELI DE ALMEIDA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ANGELO DAL BO OAB - MT20240/O (ADVOGADO(A))

ALAN EDEN LUVISA DA ROCHA OAB - MT0019731A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. J. ALUGUEL DE EQUIPAMENTOS ODONTOLOGICOS EIRELI - ME 

(REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO GUTIERREZ DE MELO OAB - MT0009231S (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000216 -45 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 

15h30min, 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, 05/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1006997-15.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO DE SOUZA MARCELINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA REGINA DE BARROS FOGACA RAMIRES DOS SANTOS OAB - 

MT24772/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO VICTOR CASTRO DE JORGE (REU)

 

Processo  n º  1006997 -15 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 19 DE JUNHO DE 2020, às 

17h30min, 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, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1008403-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRF S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVO ANTONIO RANCATTI (REU)

 

Processo  n º  1008403 -71 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 26 DE JUNHO DE 2020, às 9h, 

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, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000485-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CICERA DA SILVA NUNES (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR BARBIERI OAB - MT0017739A (ADVOGADO(A))

VANESSA DALSOQUIO OAB - MT17336/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SORRISO EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROSANE PADILHA DOS SANTOS OAB - MT13372-O (ADVOGADO(A))

 

P rocesso  n º  1000485 -79 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 26 DE JUNHO DE 2020, às 11h, 

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, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000288-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELSIO GRIFFO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REU)

 

Processo  n º  1000288 -27 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 26 DE JUNHO DE 2020, às 16h, 

para a realização da SESSÃO DE CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser 

realizada pelo Conciliador/Mediador do CEJUSC - Centro de Solução de 

Conflitos e Cidadania da Comarca de Sorriso/MT, conforme PAUTA 

previamente estabelecida pela ORDEM DE SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. 

Sorriso/MT, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007968-97.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDER ARROYO GARRIDO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ALEXANDRE SCHOFFEN OAB - MT10657-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAVILON DO BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA. 

(REU)

RODOBELO TRANSPORTES RODOVIARIOS LTDA (REU)

 

Processo  n º  1007968 -97 .2019 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos que em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, impulsiono estes 

autos com a finalidade de redesignar o dia 26 DE JUNHO DE 2020, às 8h, 

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, 19/03/2020. MARCILEIA CAPITANIO MULLER DE SOUZA 

Técnico(a)/Analista/Gestor(a) Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002176-31.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE AFONSO LEIRIAO FILHO OAB - SP330002 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROPECUARIA DAL MOLIN LTDA. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002176-31.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: YARA BRASIL FERTILIZANTES S/A EXECUTADO: 

AGROPECUARIA DAL MOLIN LTDA. Vistos etc., CITE-SE a parte 

executada para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, contado da citação, 

efetuar o pagamento da dívida (art. 829 do CPC). FIXO os honorários 

advocatícios em 10% (dez por cento) sobre o valor do débito, 

consignando que em caso de integral pagamento no prazo assinalado, a 

verba honorária será reduzida pela metade (art. 827, §1º, do CPC). Não 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, o Oficial de 

Justiça deverá proceder imediatamente à penhora de bens e a sua 

avaliação, lavrando-se o respectivo auto e de tais atos intimar, na mesma 

oportunidade, o executado (829, § 1° CPC). A penhora recairá sobre os 

bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo 

executado e aceitos por este juízo, mediante demonstração de que a 

constrição proposta será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente (829, § 2º CPC). Se o oficial de justiça não encontrar o 

executado, arrestar-lhe-á tantos bens quantos bastem para garantir a 

execução, devendo ainda, nos 10 (dez) dias seguintes à efetivação do 

arresto, procurar o executado 02 (duas) vezes em dias distintos e, 

havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, 

certificando pormenorizadamente o ocorrido (830, §1° CPC). Cientifique-se 

o executado de que poderá, independentemente de penhora, depósito ou 

caução, NO PRAZO DE 15 (QUINZE) DIAS, se opor à execução por meio 

de embargos (artigos 914 c/c 915 e 919, todos do CPC/2015). Poderá o 

devedor, ainda, no prazo aludido no item anterior, reconhecendo o débito e 

comprovando o depósito de 30% (trinta por cento) do valor em execução, 

inclusive custas e honorários advocatícios, requerer seja admitido a pagar 

o restante em até 06 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e juros de 1% (um por cento) ao mês (art. 916 do CPC/2015). Se 

o exequente requerer, EXPEÇA-SE CERTIDÃO de que a execução foi 

admitida, com a identificação das partes e do valor da causa para fins de 

averbação no registro de imóveis, veículos ou de outros bens sujeitos à 

penhora, arresto ou indisponibilidade (art. 828, do CPC), devendo o 

exequente, NO PRAZO DE 10 (DEZ) DIAS após a sua concretização, 

comunicar ao juízo as averbações efetivadas (art. 828, §1º, CPC), 

atentando-se este às penalidades referentes à averbação manifestamente 

indevida. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

(assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002217-95.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADNAN GUIOTTO ALESSI (EXECUTADO)

ALTAMIR ALESSI (EXECUTADO)

MAGALY ANTONIETA GUIOTTO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002217-95.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ADNAN GUIOTTO 

ALESSI, ALTAMIR ALESSI, MAGALY ANTONIETA GUIOTTO Vistos etc., 

Compulsando os autos verifico que a parte autora não instruiu 

corretamente a inicial, eis que não encartou aos autos os respectivos 

comprovantes de recolhimento referente às custas e taxa judiciária. 
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Sendo assim, INTIME-SE a parte requerente para emendar a inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, devendo comprovar o recolhimento das custas 

e taxa judiciária, sob pena de seu cancelamento, na forma do disposto no 

art. 290 do CPC. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000286-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO ATHALA DE OLIVEIRA SHCAIRA OAB - MT20495-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RODRIGUES OLIVERA (REU)

 

Processo  n º  1000286 -57 .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, 27/04/2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001986-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIDIO AUGUSTO DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO ALVES MATTOS OAB - MT0012097A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SPE G6 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA (REU)

 

Processo  n º  1001986 -05 .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 Capítulo 06 da CNGC/MT 

e art. 203, § 4º, e à Portaria Conjunta nº 249/2020, data de 18/03/2020, 

que decretou o fechamento das Portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do estado de Mato Grosso, e de quaisquer dependências 

do serviço judicial, no período de 20/03 à 20/04/2020, e à Resolução 

313/2020, do Conselho Nacional de Justiça, datada de 19/03/2020, 

impulsiono estes autos com a finalidade de redesignar o dia 10 DE JULHO 

DE 2020, às 14h, 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, 23/03/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008751-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORON & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1008751-89.2019.8.11.0040. 

REQUERENTE: JOAO BATISTA DE OLIVEIRA REQUERIDO: MONSANTO DO 

BRASIL LTDA, MORON & CIA LTDA - EPP Vistos etc., Verifico que há 

audiência designada. Contudo, com o objetivo de prevenir o contágio pelo 

novo Coronavírus – Covid-19, as audiências presenciais, ressalvadas as 

urgentes, estão suspensas durante o regime de Plantão Extraordinário 

estabelecido pela Resolução n. 313 de 19/03/2020, até ulterior 

deliberação. De acordo com o artigo 15, I, da Portaria-Conjunta n. 247 - 

TJMT de 16/03/2020, há recomendação de reagendamento das audiências 

não urgentes, ressalvadas apenas as referentes aos processos de 

adolescentes em conflito com a lei, com internação provisória decretada, 

(art. 11, III, da Portaria-Conjunta n. 247 - TJMT). Portanto, não sendo o 

presente caso da exceção prevista no artigo art. 11, III, da 

Portaria-Conjunta n. 247 – TJMT, AGUARDE-SE os autos na Secretaria da 

Vara até que haja determinação superior em sentido contrário. Com o 

retorno da normalidade das atividades do sistema de justiça ou havendo 

autorização para a realização das audiências por videoconferência, 

façam-me imediatamente CONCLUSOS para que seja designada a 

oralidade no prazo mais breve possível. No caso das Cartas Precatórias, 

expeça-se ofício ao Juízo Deprecante comunicando acerca desta decisão. 

CUMPRA-SE. AS PROVIDÊNCIAS. (assinatura digital) Daiene Vaz Carvalho 

Goulart Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006821-70.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - COOCAM 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO APARECIDO DE SOUZA OAB - MT13298/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILBERTO NERVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1006821-70.2018.8.11.0040. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DOS CAMINHONEIROS DE SORRISO MT - 

COOCAM EXECUTADO: GILBERTO NERVO Vistos etc., Cumpram-se as 

determinações contidas no Despacho de ID n.º 16956792 no endereço 

indicado no ID n.º 21438954. Às providências, expedindo o necessário. 

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001802-15.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO LUIZ PIVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADERSON ROSSET OAB - MT0015129A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO TOYOTA DO BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1001802-15.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: ANTONIO LUIZ PIVA EXECUTADO: BANCO TOYOTA DO 

BRASIL S.A. Vistos etc., Recebo o presente feito como cumprimento de 

sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, INTIME-SE a parte 

executada para que efetue o pagamento do débito indicado, no prazo de 

15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas processuais. Fica a 

parte executada, desde já, advertida de que não ocorrendo o 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 
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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. Por 

fim, quanto ao pedido de expedição de alvará, consigno que referido 

requerimento deverá ser realizado no processo físico, código 106819, 

visto que o valor depositado em juízo se encontra vinculado àquele. 

Intimem-se. Cumpra-se. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006796-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BRANDALIZE (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE BRANDALIZE (EXECUTADO)

EDSON GASPARIN (EXECUTADO)

MARILZA LOPES DE SOUZA GASPARIN (EXECUTADO)

AVELINO GASPARIN (EXECUTADO)

LORENA BREDA GASPARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, mesmo que 

para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1006796-57.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LATINA COMERCIO E REPRESENTACOES AGRICOLAS LTDA 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

MATEUS MENEGON OAB - MT0011229A (ADVOGADO(A))

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

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

Parte(s) Polo Passivo:

NELSON BRANDALIZE (EXECUTADO)

ANTONIO JOSE BRANDALIZE (EXECUTADO)

EDSON GASPARIN (EXECUTADO)

MARILZA LOPES DE SOUZA GASPARIN (EXECUTADO)

AVELINO GASPARIN (EXECUTADO)

LORENA BREDA GASPARIN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLEIA CANDIDA RODRIGUES BELMONT OAB - MT24465/O 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL TERRABUIO MOREIRA OAB - MT0018870A (ADVOGADO(A))

 

Ante a certidão negativa, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para dar 

prosseguimento ao feito, requerendo o que entender de direito, no prazo 

de 15 dias, sob pena de extinção/arquivamento. Destaco que, caso a 

providência requerida exija diligência de Oficial de Justiça, mesmo que 

para comarca diversa dentro do Estado de Mato Grosso, conforme 

Portaria CGJ 142, de 08/11/2019, deverá efetuar o pagamento da 

diligência. Para tanto, deve-se acessar o site do Tribunal de Justiça 

(www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços na barra superior, 

escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do Departamento de 

Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve selecionar o tópico 

Emissão de Guia de Diligência, nos termos do Provimento nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000060-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L.M.S.E. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEVAL RODRIGUES DA CUNHA FILHO OAB - GO17394 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAQUEL CARDOSO DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

Impulsiono os presentes autos para intimar a parte autora para efetuar o 

depósito da diligência do Oficial de Justiça, devendo, para tanto, acessar o 

site do Tribunal de Justiça (www.tjmt.jus.br), selecionar o menu Serviços 

na barra superior, escolher a opção ‘Guias’ que irá abrir a página do 

Departamento de Controle e Arrecadação. Nessa página, o usuário deve 

selecionar o tópico Emissão de Guia de Diligência, nos termos do 

Provimento nº 07/2017-G, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

devolução da Deprecata.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000428-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

S. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000428-95.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SANDRA CASSOL BISSACOTTI EXECUTADO: ELILSON 

FERREIRA DE ARAUJO Vistos etc., Ab initio, consigno que o presente feito 

tem fundamento no artigo 528 e seguintes do CPC, bem como, que o 

executado fora devidamente citado e efetuou o pagamento somente das 

parcelas vencidas, quedando inerte quanto às vincendas, o que, por si só 

já autoriza a decretação da prisão civil em seu desfavor. Entretanto, 

buscando suprir as necessidades do infante, que se fará através do 

adimplemento da pensão alimentícia e não com a imediata segregação do 

executado, INTIME-SE este, através de seu patrono constituído no feito 

para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia em atraso, compreendida esta pelos valores indicados na 

planilha de ID n.º 25323116, além das que eventualmente venceram 

posteriormente (art. 528, §7º), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de PROTESTO (art. 528, §1º do CPC) 

e IMEDIATA decretação da PRISÃO CIVIL (artigo 528, § 3º do CPC). 

Ressalte-se que somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (artigo 911, 

parágrafo único, c/c 528, § 2º). Consigne-se que a quantia deverá ser 

depositada diretamente na conta corrente do(a) representante do(a) parte 

autora, devendo ser juntada a comprovação do pagamento nos autos. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000428-95.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:
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S. C. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANO TRAMONTINA OAB - MT0004728A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. F. D. A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

ANTONIO LENOAR MARTINS OAB - MT7.975-B (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1000428-95.2019.8.11.0040. 

EXEQUENTE: SANDRA CASSOL BISSACOTTI EXECUTADO: ELILSON 

FERREIRA DE ARAUJO Vistos etc., Ab initio, consigno que o presente feito 

tem fundamento no artigo 528 e seguintes do CPC, bem como, que o 

executado fora devidamente citado e efetuou o pagamento somente das 

parcelas vencidas, quedando inerte quanto às vincendas, o que, por si só 

já autoriza a decretação da prisão civil em seu desfavor. Entretanto, 

buscando suprir as necessidades do infante, que se fará através do 

adimplemento da pensão alimentícia e não com a imediata segregação do 

executado, INTIME-SE este, através de seu patrono constituído no feito 

para, NO PRAZO DE 03 (TRÊS) DIAS, efetuar o pagamento da pensão 

alimentícia em atraso, compreendida esta pelos valores indicados na 

planilha de ID n.º 25323116, além das que eventualmente venceram 

posteriormente (art. 528, §7º), provar que o fez ou justificar a 

impossibilidade de fazê-lo, sob pena de PROTESTO (art. 528, §1º do CPC) 

e IMEDIATA decretação da PRISÃO CIVIL (artigo 528, § 3º do CPC). 

Ressalte-se que somente a comprovação de fato que gere a 

impossibilidade absoluta de pagar justificará o inadimplemento (artigo 911, 

parágrafo único, c/c 528, § 2º). Consigne-se que a quantia deverá ser 

depositada diretamente na conta corrente do(a) representante do(a) parte 

autora, devendo ser juntada a comprovação do pagamento nos autos. 

CIÊNCIA ao Ministério Público. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Às 

providências. (assinado digitalmente) DAIENE VAZ CARVALHO GOULART 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. E. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. T. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1000921-72.2019.8.11.0040. EXEQUENTE: 

BRUNA CAROLINA EVA DA SILVA ADAM EXECUTADO: LEOCIDE RIBEIRO 

TAQUES Vistos etc., Prefacialmente, DEFIRO o petitório contido no ID. n.º 

23818328, para tanto, OFICIE-SE a empresa empregadora indicada na 

petição retro citada para que proceda ao desconto em folha de pagamento 

do executado do valor correspondente a 60% (sessenta por cento) do 

salário mínimo, todo mês, e deposite na conta bancária informada nos 

autos (Banco Bradesco S/A, agência 1456, conta corrente n.º 516147-9, 

de titularidade dos patronos da parte autora), até posterior deliberação 

deste Juízo, bem como, informe o salário mensal por este auferido, 

deixando expressamente consignado tratar-se de derradeira 

oportunidade, e o não cumprimento acarretará em crime de desobediência. 

Conseguinte, INDEFIRO os pedidos de desconto dos valores referentes ao 

débito remanescente da obrigação alimentar mensal e 50% (cinquenta por 

cento) das despesas extraordinárias da folha de pagamento do 

executado, visto que não consta nos autos comprovação do valor do 

salário deste, o que, caso admitido, poderia afrontar o disposto no art. 

529, § 3º do CPC. Consigno que tal pedido poderá ser reanalisado após 

resposta do empregador do executado ou juntada de documento que 

comprove o rendimento mensal por este auferido. Outrossim, infere-se do 

petitório de ID n.º 23209990 que a parte exequente pugna pela atualização 

dos débitos e após intimação do executado para pagamento, ocorre que 

compete à primeira instruir os autos com o demonstrativo atualizado do 

débito (art. 524, CPC). Com isso, intime-se a parte autora para que, no 

prazo de 05 (cinco) dias, junte aos autos a planilha de débito atualizada 

referente às despesas extraordinárias. Por fim, após a juntada da planilha 

atualizada do débito referente às despesas extraordinárias, DETERMINO a 

intimação do executado para que, no prazo de 15 (quinze) dias, efetue o 

pagamento, acrescido de honorários advocatícios de 10% (dez por 

cento), sob pena de livre penhora/arresto em bens de sua propriedade. 

Conste do mandado a advertência que o não pagamento do débito, além 

da constrição patrimonial, sujeitará a parte executada ao protesto do 

pronunciamento judicial, nos termos do artigo 517, do CPC. Conste, ainda, 

que o pagamento do débito exequendo, dentro do prazo legal, impedirá o 

protesto e refletirá na redução dos honorários advocatícios pela metade. 

Não encontrada a parte executada, deverá o Sr. Oficial de Justiça 

ARRESTAR-LHE tantos bens quantos bastem para garantir a execução, 

observando-se o regramento estabelecido pelo artigo 830, §§ 1º e 3º, do 

Código de Processo Civil. Decorrido o prazo legal sem pagamento, 

PENHOREM-SE bens de propriedade da parte executada suficientes para 

garantia da execução, AVALIANDO-OS no mesmo auto, com nomeação 

de depositário na forma do artigo 840 do Código de Processo Civil. 

Efetivada a constrição, LAVRE-SE o respectivo auto, intimando-se a parte 

executada no mesmo ato. Conste, igualmente, do mandado que a parte 

executada poderá opor EMBARGOS, no prazo de 15 (quinze) dias, 

contados da data de juntada do mandado de citação cumprido, 

independentemente de penhora, depósito ou caução, tudo em 

conformidade com os artigos 914/915 do Código de Processo Civil. No 

cumprimento da diligência, após a citação da parte executada, deverá o 

Oficial certificar e devolver a 1ª via do mandado para baixa em cartório. 

Após, confirmado pelo Oficial nos autos o não pagamento da dívida, 

deverá ele prosseguir a diligência com a 2ª via do mandado, procedendo 

com a penhora de bens e avaliação. Cumpra-se. Sorriso - MT, 10 de 

outubro de 2019. Daiene Vaz Carvalho Goulart Juíza de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000921-72.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

B. C. E. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDER DE MEIRA COELHO OAB - MT24136/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. R. T. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar o advogado da parte 

autora, via DJE, para manifestar-se nos autos, requerendo o que entender 

de direito, vez que a correspondência encaminhada foi devolvida pelos 

Correios com a observação "desconhecido".

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001265-87.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO CARLOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO PARMA TIMIDATI OAB - MT0016027A (ADVOGADO(A))

CEZAR VIANA LUCENA OAB - MT0019417A (ADVOGADO(A))

Hermes da Silva OAB - MT0014884A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLENE LOPES DE ABREU (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALESSANDRA GOMES DA SILVA OAB - MT23208/O-O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT -  CEP: 78890-000 PROCESSO n. 

1001265-87.2018.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do 

Capítulo 06 da CNGC/MT, ao art. 203, § 4º, do CPC, e ao artigo 6º da 

Resolução 314/CNJ, que veda o reestabelecimento do expediente 

presencial, e ainda, por ordem da Meritíssima Juíza de Direito Dra. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart, haja vista, a inexistência de ordem Superior para 

realização de audiências por videoconferência, impulsiono estes autos 

com a finalidade de CANCELAR a audiência aprazada para o dia 15 de 

maio do corrente ano, e MANTER os autos na secretaria até o retorno da 
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normalidade das atividades do Sistema Judicial ou até que haja 

determinação/autorização das Instâncias Superiores, para a realização 

das audiências por videoconferência, momento em que se fará imediata 

CONCLUSÃO para que seja designada a oralidade no prazo mais breve 

possível. SORRISO/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002930-07.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

G. A. P. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HINGRITTY BORGES MINGOTTI OAB - MT27315/O (ADVOGADO(A))

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L. T. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT -  CEP: 78890-000 PROCESSO n. 

1002930-07.2019.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do 

Capítulo 06 da CNGC/MT, ao art. 203, § 4º, do CPC, e ao artigo 6º da 

Resolução 314/CNJ, que veda o reestabelecimento do expediente 

presencial, e ainda, por ordem da Meritíssima Juíza de Direito Dra. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart, haja vista, a inexistência de ordem Superior para 

realização de audiências por videoconferência, impulsiono estes autos 

com a finalidade de CANCELAR a audiência aprazada para o dia 07 de 

maio do corrente ano, e MANTER os autos na secretaria até o retorno da 

normalidade das atividades do Sistema Judicial ou até que haja 

determinação/autorização das Instâncias Superiores, para a realização 

das audiências por videoconferência, momento em que se fará imediata 

CONCLUSÃO para que seja designada a oralidade no prazo mais breve 

possível. SORRISO/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1005806-03.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. C. F. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ALMODIN PEREIRA OAB - MT0016580A (ADVOGADO(A))

DANILO GUILHERME BENTO DA SILVA OAB - MT0015830A 

(ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO GONCALVES PEREIRA OAB - MT0004929A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT -  CEP: 78890-000 PROCESSO n. 

1005806-03.2017.8.11.0040 CERTIDÃO CERTIFICO e dou fé para que 

surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do 

Capítulo 06 da CNGC/MT, ao art. 203, § 4º, do CPC, e ao artigo 6º da 

Resolução 314/CNJ, que veda o reestabelecimento do expediente 

presencial, e ainda, por ordem da Meritíssima Juíza de Direito Dra. Daiene 

Vaz Carvalho Goulart, haja vista, a inexistência de ordem Superior para 

realização de audiências por videoconferência, impulsiono estes autos 

com a finalidade de CANCELAR a audiência aprazada para o dia 07 de 

maio do corrente ano, e MANTER os autos na secretaria até o retorno da 

normalidade das atividades do Sistema Judicial ou até que haja 

determinação/autorização das Instâncias Superiores, para a realização 

das audiências por videoconferência, momento em que se fará imediata 

CONCLUSÃO para que seja designada a oralidade no prazo mais breve 

possível. SORRISO/MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Analista/Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 

56/2007-CGJ

Ofício Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1008751-89.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE ANSELMO DA COSTA PRADO OAB - MT0008486A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORON & CIA LTDA - EPP (REQUERIDO)

MONSANTO DO BRASIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAN COSTA CARDOSO OAB - MT0006361A (ADVOGADO(A))

GUSTAVO TOSTES CARDOSO OAB - MT0006635S (ADVOGADO(A))

CAMILA BIRAL VIEIRA DA CUNHA MARTINS OAB - SP246397 

(ADVOGADO(A))

AITANA SILVA SILVERIO OAB - MT0019734A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

SORRISO 3ª VARA CÍVEL DE SORRISO Rua Canoas, 641, Centro, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 Ofício nº 311/2020/MCS Sorriso/MT, 28 

de abril de 2020. REFERÊNCIA: CARTA PRECATÓRIA nº: 

1008751-89.2019.8.11.0040 POLO ATIVO: Nome: JOAO BATISTA DE 

OLIVEIRA POLO PASSIVO: Nome: MONSANTO DO BRASIL LTDA Nome: 

MORON & CIA LTDA - EPP PROCESSO nº (origem): 255-17.2007.811.0038 

- Código: 16842 ASSUNTO: Comunicação cancelamento de audiência 

Senhor(a) Juiz(a): Informo a Vossa Excelência que a carta precatória 

relativa ao processo supra foi distribuída neste juízo, solicitando que 

futuros pedidos de informações ou de devolução da mesma sejam 

encaminhados com sua expressa menção, sob pena de impossibilidade do 

atendimento. Outrossim Comunico que a audiência aprazada nos 

presentes autos foi CANCELADA em cumprimento ao artigo 6º da 

Resolução 314/CNJ, que veda o reestabelecimento do expediente 

presencial, e ainda, por ordem da Meritíssima Juíza de Direito Dra. DAIENE 

VAZ CARVALHO GOULART, haja vista, a inexistência de ordem Superior 

para realização de audiências por videoconferência. Sem mais, apresento 

meus protestos de estima e consideração. Cordialmente, (Assinado 

Digitalmente) Analista/Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo 

Provimento nº 56/2007-CGJ AO (A) JUIZ(A) DE DIREITO DA VARA ÚNICA 

DA COMARCA DE ARAPUTANGA-MT OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002307-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON AUGUSTO ENGELMANN TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN OAB - MT24849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 293 de 411



Processo  n º  1002307 -06 .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 

24 DE JULHO DE 2020, às 13h30min, para a realização da SESSÃO DE 

CONCILIAÇÃO/MEDIAÇÃO, a ser realizada pelo Conciliador/Mediador do 

CEJUSC - Centro de Solução de Conflitos e Cidadania da Comarca de 

Sorriso/MT, conforme PAUTA previamente estabelecida pela ORDEM DE 

SERVIÇO nº 01/2016/CEJUSC. Sorriso/MT, 28/04/2020. MARCILEIA 

CAPITANIO MULLER DE SOUZA Técnico(a)/Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002057-70.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA BRESSAN MANZ OAB - MT0016895-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAQUIM FELIPE SPADONI OAB - MT6197-O (ADVOGADO(A))

DANIEL FRANCA SILVA OAB - DF24214-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002057-70.2020.8.11.0040. 

EXEQUENTE: FITNESS E HEALTH ACADEMIA DE GINASTICA EIRELI - ME 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos etc., Recebo o presente feito como 

cumprimento de sentença. Observada a regra do art. 513, § 2º, do CPC, 

INTIME-SE a parte executada para que efetue o pagamento do débito 

indicado, no prazo de 15 (quinze) dias, acrescido de custas e despesas 

processuais. Fica a parte executada, desde já, advertida de que não 

ocorrendo o 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. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito

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

Processo Número: 1005296-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. C. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEREIRA BRAGA OAB - MT0006013A (ADVOGADO(A))

FELIPE RODRIGUES DE ABREU OAB - SP185765-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

W. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO PIVETTA OAB - MT16725 (ADVOGADO(A))

ZILTON MARIANO DE ALMEIDA OAB - MT6934/B (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Impulsiono os presentes autos a fim de intimar a parte autora, via DJE, 

para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se, requerendo o que 

entender de direito, consignando que sua inércia será entendida como 

anuência tácita da quitação do débito alimentar, com a consequente 

extinção do presente feito.

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000789-78.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

M. E. S. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DE SOUZA OAB - 860.911.401-59 (REPRESENTANTE)

GLEIDE AUXILIADORA FELISARDA SANTANA OAB - 285.724.591-20 

(REPRESENTANTE)

KELLY TEN CATEN OAB - MT25371/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F. E. D. M. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDENICE VIEIRA DOS SANTOS OAB - MT24856/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

P rocesso  n º  1000789 -78 .2020 .8 .11 .0040  CERTIDÃO DE 

IMPULSIONAMENTO CERTIFICO e dou fé para que surtam os jurídicos e 

legais efeitos, em cumprimento à Seção 16 do Capítulo 06 da CNGC/MT, ao 

art. 203, § 4º, do CPC, e ao artigo 6º da Resolução 314/CNJ, que veda o 

reestabelecimento do expediente presencial, e ainda, por ordem da 

Meritíssima Juíza de Direito Dra. Daiene Vaz Carvalho Goulart, impulsiono 

estes autos com a finalidade de redesignar o dia 24 DE JULHO DE 2020, 

às 14h, 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, 28/04/2020. (Assinado Digitalmente) Analista/Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002307-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLON AUGUSTO ENGELMANN TEIXEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAUAN FIORIN GEBIN OAB - MT24849-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REU)

Magistrado(s):

DAIENE VAZ CARVALHO GOULART

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 3ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002307-06.2020.8.11.0040. AUTOR: 

MARLON AUGUSTO ENGELMANN TEIXEIRA REU: UNIMED NORTE DE 

MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO Vistos etc., 

RECEBO a inicial, vez que estão presentes os requisitos dos artigos 319 e 

320 ambos do Código de Processo Civil. DEFIRO os benefícios da 

gratuidade judiciária à parte requerente, na forma da lei. Relativamente à 

tutela provisória de urgência, o art. 300 do CPC dispõe: “Art. 300. A tutela 

de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a 

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

processo. § 1º Para a concessão da tutela de urgência, o juiz pode, 

conforme o caso, exigir caução real ou fidejussória idônea para ressarcir 

os danos que a outra parte pode vir a sofrer; caução pode ser 

dispensada se a parte economicamente hipossuficiente não puder 

oferecê-la. § 2º A tutela de urgência pode ser concedida liminarmente ou 

após justificação prévia. § 3º A tutela de urgência, de natureza 

antecipada, não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” No caso em análise, diante dos documentos 

apresentados com a inicial, notadamente o contrato de prestação de 

serviços médico e hospitalares firmado entre as partes de Id 31328936, o 

laudo médico e exames realizados de Ids 31329791 e 31328940, bem 

como o comprovante de negativa contratual/assistencial de Id 31329792, 

demonstrados estão a probabilidade do direito e o perigo de dano arguidos 

pela parte autora, razão pela qual o deferimento do pedido liminar é medida 

que se impõe. Ora, o laudo firmado pelo médico especialista, Dr. Maurício 

F. de Camargo indica que o autor está em tratamento devido a 

cervicobraquialgia, sendo necessário a realização de tratamento cirúrgico. 

Ficou claro do laudo médico que o autor apresenta quadro de diminuição 

de força e parestesia em membro superior esquerdo, tem RNM da coluna 
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cervical, evidenciando hérnia de disco cervical, tendo o médico 

especialista asseverado que estas alterações prejudicam o paciente, 

inclusive para realização de suas atividades básicas. A despeito da 

justificativa apresentada pela parte requerida para a negativa do 

procedimento cirúrgico na forma pleiteada (Id 31329798), é assente na 

jurisprudência que, quando há indicação médica para tratamento, não há 

que se falar negativa do plano de saúde de fornecer o material cirúrgico 

prescrito pelo médico especialista, principalmente se o tratamento e o 

procedimento cirúrgico estiver coberto pelo contrato. A propósito: 

“AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. PLANO 

DE SAÚDE. INDICAÇÃO DE TRATAMENTO COM FORNECIMENTO 

MEDICAÇÃO. ENOXAPARINA . GRAVIDEZ. INDICAÇÃO MÉDICA. 

PRESUNÇÃO DE SER O TRATAMENTO ADEQUADO. DIREITO À VIDA E À 

SAÚDE . PREVALÊNCIA. HOMENAGEM AO PRINCÍPIO DA DIGNIDADE DA 

PESSOA HUMANA. DECISÃO MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO 1. Os 

planos de saúde podem, por expressa disposição contratual, restringir as 

enfermidades a serem cobertas, mas não podem limitar os tratamentos a 

serem realizados, inclusive os equipamentos e medicamentos necessários 

à realização dos procedimentos. 2. Quando há indicação médica para 

tratamento, não há que se falar em ausência de cobertura ou de previsão 

em resoluções para a realização do procedimento. 3. As cláusulas 

contratuais relativas à cobertura nos contratos de assistência médica e 

hospitalar ( plano de saúde ) devem ser interpretadas de maneira mais 

favorável ao paciente, em homenagem ao princípio da dignidade da 

pessoa humana e do direito constitucional à saúde” (TJMT, N.U 

1012911-83.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito 

Privado, Julgado em 17/12/2019, Publicado no DJE 19/12/2019) – 

destaquei. Ademais, ressalto que não há risco de irreversibilidade da 

medida, pois, caso o pedido inicial não seja acolhido no julgamento final da 

demanda, a parte requerida poderá tomar todas as medidas cabíveis para 

ser ressarcida do valor despendido. Diante do exposto, com amparo no 

artigo 300, do Código de Processo Civil, DEFIRO a tutela de urgência, 

DETERMINANDO que a requerida, no prazo de 10 (dez) dias, contados da 

ciência desta decisão, autorize a realização do procedimento cirúrgico de, 

pelo prazo necessário ao tratamento da doença ou até ulterior deliberação 

do Juízo, sob pena artroplastia cervical e todos os materiais necessários, 

conforme prescrição do médico especialista do autor, de multa diária no 

valor de R$ 500,00 (quinhentos reais), limitada ao valor da causa. CITE-SE 

a parte requerida para, querendo, contestar a ação no prazo legal, ciente 

que, não apresentada contestação, presumir-se-ão aceitos como 

verdadeiros os fatos articulados pela requerente, nos termos dos artigos 

332 e 335 do Novo Código de Processo Civil. DESIGNE-SE AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DE ACORDO COM A PAUTA DO CONCILIADOR DO CENTRO 

JUDICIÁRIO DE SOLUÇÃO DE CONFLITOS E CIDADANIA DESTA 

COMARCA, devendo o réu ser citado com pelo menos 20 (vinte) dias de 

antecedência, restando consignado que as partes devem estar 

acompanhadas por seus respectivos advogados ou defensores públicos. 

O não comparecimento injustificado do autor ou do réu a audiência de 

conciliação será considerado ato atentatório a dignidade da justiça e será 

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

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

Estado, ut § 8.º do art. 334 do NCPC. Havendo autocomposição entre as 

partes após manejo das técnicas afetas a tal fase de mediação, os autos 

retornarão a este juízo natural para homologação, não havendo tal solução 

consensual do conflito de interesse, por força do art. 335 do NCPC, 

poderá o réu oferecer contestação, por petição, no prazo de 15 (quinze) 

dias, cujo termo inicial observará o contido nos incisos I, II, III e § § 1.º e 2.º 

do art. 335. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. Daiene Vaz 

Carvalho Goulart Juíza de Direito.

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE QUESADA MANDOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REU)

SECRETARIA DA FAZENDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LIA PINTO PORTO CORONA OAB - 171.465.288-20 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº 1002841-18.2018.8.11.0040 Requerente: 

Viviane Quesada Manditti Gerlach Requerido: Estado de São Paulo Vistos 

ETC, Viviane Quesada Manditti Gerlach ajuizou a presente Ação Anulatória 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do Estado de São Paulo 

almejando o reconhecimento da inexistência do débito inscrito em dívida 

ativa por aquele ente da federação, no valor de R$ 4.373,70 (quatro mil 

trezentos e setenta e três reais e setenta reais), referente ao IPVA do ano 

2014 incidente sobre o automóvel de sua propriedade Ford Fiesta SE, 

Placa NZM-7961. Aduz que a exigência do pagamento do crédito tributário 

e o respectivo protesto da dívida levado a efeito pelo requerido são 

ilegítimos, pois, o veículo foi registrado e licenciado no município em que 

residia à época dos fatos, qual seja, Terra Rica-PR, local, inclusive, onde 

efetuou o recolhimento do IPVA de 2014 cobrado indevidamente pelo 

demandado. Argumenta, portanto, que o Estado de São Paulo cobra 

ilegalmente dívida já adimplida e devida a outra unidade da federação, local 

de licenciamento do veículo. Com base em tais argumentos, pede a 

declaração de inexistência de dívida de IPVA do ano de 2014 em relação 

ao veículo Ford Fiesta SE, Placa NZM-7961, Renavam 0041.649703-9, ano 

de Fabricação 2011, em relação ao Estado de São Paulo, bem como, a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação o réu alegou que como a autora possui residência habitual no 

Estado de São Paulo, compete ao este ente público paulista cobrar o 

tributo incidente sobre a propriedade de veículo, nos exatos termos do art. 

120, do CTB. Em réplica a autora refuta todos os argumentos do requerido 

e reitera o pedido de procedência dos pedidos formulados na inicial. É o 

necessário. Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que não existe 

necessidade de produção de outras provas senão aquelas documentais já 

colacionadas ao feito. 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). Quanto ao 

deferimento da produção probatória, o juiz, como destinatário das provas, 

cabe determinar de ofício ou a requerimento da parte a produção das 

provas necessárias ao julgamento do mérito da causa, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e 

parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 371, do CPC, “o juiz apreciará 

a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento”. A este respeito, destaco o entendimento jurisprudencial 

seguinte: “O magistrado é o gestor da prova por excelência, pois a ele 

cabe escolher as provas necessárias à formação do seu convencimento, 

ou seja, como destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir da 

necessidade ou não de sua realização, e, via de consequência, valorá-la 

conforme seu prudente arbítrio”[1] Ademais, as pretensões das partes 

nestes autos somente podem ser comprovadas por meio documental, o 

que impõe o conhecimento direto dos pedidos formulados pelo autor, com 

fundamento no art. 355, inciso I, do CPC. Ultrapassada essa premissa, 

concluo que os pedidos formulados pela autora merecem acolhimento. Os 

documentos juntados com a inicial comprovam satisfatoriamente que a 

autora residia no município de Terra Rica, no Estado do Paraná, à época 

do fato gerador do tributo estadual, local, inclusive em que o automóvel foi 

devidamente licenciado. De outro lado, muito embora o requerido alegue, 

na contestação, que a autora mantinha domicílio do Estado de São Paulo, 

não comprovou suas alegações documentalmente, ônus que lhe competia, 

nos termos do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 373. O 
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ônus da prova incumbe: (...) II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor.” Sobre o tema, 

lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “O ônus da 

prova incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus 

de alegar). Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de 

seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções indiretas, ou seja, os 

fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor” (Manual 

de Processo de Conhecimento – a tutela jurisdicional através do processo 

de conhecimento. RT, 2ª ed., 2003, p. 310). Ainda segundo a doutrina, “O 

ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo o juiz, 

quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que 

tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina 

quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se 

produza”. (Echandia, Teoria General de la prueba judicial, v. I. n. 126, p. 

441) (cit. NERY JR, Nelson, Código de Processo Civil, 9ª ed., São Paulo : 

RT, 2006, pg. 531). Nesse mesmo sentido é a lição do Ministro Luiz Fux: “A 

necessidade de prova é algo que se encarta, dentre os imperativos 

jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de 

prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. 

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão 

‘necessidade de comprovar’ os fatos alegados sob pena de o juiz não os 

considerar e, como conseqüência, decidir em desfavor de quem não 

suportou a atividade que lhe competia”. (Curso de Direito Processual Civil, 

2ª ed., Rio de Janeiro : Forense, 2004, p. 700). In casu, a ausência de 

demonstração da existência de domicílio da requerente no Estado de São 

Paulo implica no total acolhimento dos pedidos formulados na inicial. 

Ademais, é bom registrar que a hipótese dos autos sequer enquadra-se 

no “Tema 708” de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal (possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores-IPVA, em estado diverso daquele em que o 

contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário) pelo simples fato de 

que a requerente, para todos os efeitos processuais, não possui ou 

possuía domicílio no Estado de São Paulo, já que tal alegação não foi 

demonstrada pelo réu nos autos. Ao contrário, a prova dos autos aponta 

para a manutenção de domicílio da autora no município em que o veículo foi 

legalmente licenciado, o que por si só revela a ilegitimidade da cobrança do 

IPVA levada a cabo pelo ente demandado. Configurada a ilicitude da 

cobrança, ecoa manifesto o dano moral à autora, decorrente de sua 

negativação cadastral indevida. A configuração da responsabilidade civil 

do Estado é objetiva e alicerçada na teoria do risco administrativo, ex vi do 

disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A 

administração pública direta, ~indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos. princípios da legalidade, impessoalidade, mgralidade, 

publicidade e, também, ao seguinte: (...) § 6°. 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.” Oportunas são as lições de Sergio Cavalieri Filho: 

“Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, 

valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade 

pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada 

originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados 

administrativistas, teoria, essa, que pode ser assim formulada: a 

Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se 

como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem 

sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo 

em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus 

devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. 

Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os 

ônus da sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” 

(Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., p. 239/240). O dano moral é 

corolário dos direitos da personalidade, tendo amparo no art. 5º, incisos V 

e X, da Constituição Federal, verbis: “Art. 5º. [...] V – é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

Cristalina, portanto, a responsabilidade civil do ente federativo demandado 

em reparar os danos morais oriundos da indevida negativação cadastral 

da autora, decorrente do protesto de dívida de IPVA manifestamente 

indevida. Ademais, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que o dano 

moral decorrente da negativação cadastral indevida é in re ipsa e, 

portanto, prescinde da prova da configuração do prejuízo. Nesse rumo: 

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos 

de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso.” (STJ – REsp 419.365 – MT – 3ª 

T. – Relª Min. Nancy Andrighi – DJU 09.12.2002). Nessa toada, leciona 

Sérgio Cavalieri Filho: “(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 

100). Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade 

civil, quanto ao montante indenizatório, o STJ vem aplicando o método 

bifásico para sua definição. Essa metodologia consiste no estabelecimento 

de parâmetros básicos iniciais para a indenização, pautados na média 

fixada pelos tribunais para casos análogos, sem descuidar do interesse 

jurídico lesado, então, num segundo momento, analisam-se as 

circunstâncias do caso concreto para verificação de eventual 

circunstância específica que justifique a majoração do valor médio de 

indenização para casos similares. Nesse diapasão: “RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO 

EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO 

INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. 

Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido 

pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em 

cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal 

de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial 

caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da 

Segunda Secção do STJ. 4. Elevação do valor da indenização por dano 

moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas 

que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, 

deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o 

interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes 

jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, 

devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação 

definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de 

arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado 

normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do 

valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado 

de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização 

monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e 

jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ – 

REsp nº 1.152.541-RS – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – 3ª T. – j. 

13/09/11 – DJe 21/09/11). Quanto à primeira fase de arbitramento dos 

danos morais, analisando os precedentes jurisprudenciais em casos 

análogos, concluo pela fixação da quantia básica de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), em atenção aos princípios da segurança jurídica e isonomia. Neste 

sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto 

indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e 

juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ - AgInt no AREsp nº 119.315-SP – 2011/0278165-5 – 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. 12/06/18 – 4ª T. – DJe 19/06/18). No 

tocante ao segundo elemento bifásico a ser aquilatado na aplicação do 

quantum indenizatório, observo algumas circunstâncias que impõem a 

majoração desse patamar mínimo indenizatório. Com efeito, a dívida 
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inexistente foi exigida indevidamente por unidade federativa distante do 

domicílio da autora, e ensejou o protesto do crédito tributário ilegalmente 

constituído no Cartório de Sorocaba-SP, fato que inegavelmente ocasionou 

maiores transtornos à postulante, além de grande e injustificada perda de 

tempo útil na simples tentativa de identificar a origem da negativação 

cadastral. Esta circunstância, identificada pela doutrina – em situação 

análoga envolvendo relações de consumo – como “desvio produtivo do 

consumidor”, por si só deve é suficiente como critério valorativo na 

fixação dos danos morais, conforme entendimento firmado pelo próprio 

STJ, verbis: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO (...) Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. (...) Indisputável, destarte, a configuração dos danos 

morais indenizáveis, bem é de ver que considerado o critério de que a 

indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas 

considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em 

relação ao autor do ilícito, a fim de que invista na qualificação de seus 

prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não há se olvidar, de 

outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a 

possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o sério 

constrangimento suportado pela vitima da injusta ofensa, afigurando-se, 

sob tal perspectiva, razoável o arbitramento da indenização em cinco mil 

reais. Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local para acolher 

a pretensão recursal, quanto à existência de ato ilícito e a redução do 

quantum indenizatório, demandaria o revolvimento do acervo 

fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza 

excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça. Ante o exposto, conheço do agravo para não 

conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte ora recorrida em 2% 

sobre o valor da condenação. Publique-se. Brasília-DF, 05 de abril de 

2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 

1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/04/2018) Assim sendo, nesta 

segunda fase do critério bifásico para fixação do valor indenizatório em 

relação aos danos morais, majoro a quantia base em outros R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), encontrando o patamar definitivo de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do 

subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla 

finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela 

requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA da dívida de IPVA do ano de 2014 incidente 

sobre o veículo Ford Fiesta SE, Placa NZM-7961, Renavam 

0041.649703-9, ano de Fabricação 2011; e ii) CONDENAR o requerido 

Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais em 

favor da autora no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula nº 362/STJ), 

abatendo-se da referida quantia, o valor do seguro obrigatório DPVAT a 

que faz jus a requerente. Por conseqüência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1] (TJPR - 18ª C.Cível - AC 0574443-2 - Londrina - Rel. Des. José 

Carlos Dalacqua - unânime - j. 13.05.2009).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002841-18.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VIVIANE QUESADA MANDOTTI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA BRESSIANI NICOLAU DOS SANTOS OAB - MT23758/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REU)

SECRETARIA DA FAZENDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA LIA PINTO PORTO CORONA OAB - 171.465.288-20 

(PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA PJE nº 1002841-18.2018.8.11.0040 Requerente: 

Viviane Quesada Manditti Gerlach Requerido: Estado de São Paulo Vistos 

ETC, Viviane Quesada Manditti Gerlach ajuizou a presente Ação Anulatória 

c/c Indenização por Danos Morais em desfavor do Estado de São Paulo 

almejando o reconhecimento da inexistência do débito inscrito em dívida 

ativa por aquele ente da federação, no valor de R$ 4.373,70 (quatro mil 

trezentos e setenta e três reais e setenta reais), referente ao IPVA do ano 

2014 incidente sobre o automóvel de sua propriedade Ford Fiesta SE, 

Placa NZM-7961. Aduz que a exigência do pagamento do crédito tributário 

e o respectivo protesto da dívida levado a efeito pelo requerido são 

ilegítimos, pois, o veículo foi registrado e licenciado no município em que 

residia à época dos fatos, qual seja, Terra Rica-PR, local, inclusive, onde 

efetuou o recolhimento do IPVA de 2014 cobrado indevidamente pelo 

demandado. Argumenta, portanto, que o Estado de São Paulo cobra 

ilegalmente dívida já adimplida e devida a outra unidade da federação, local 

de licenciamento do veículo. Com base em tais argumentos, pede a 

declaração de inexistência de dívida de IPVA do ano de 2014 em relação 

ao veículo Ford Fiesta SE, Placa NZM-7961, Renavam 0041.649703-9, ano 

de Fabricação 2011, em relação ao Estado de São Paulo, bem como, a 

condenação do requerido ao pagamento de indenização por danos morais 

de R$ 20.000,00 (vinte mil reais). Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação o réu alegou que como a autora possui residência habitual no 

Estado de São Paulo, compete ao este ente público paulista cobrar o 

tributo incidente sobre a propriedade de veículo, nos exatos termos do art. 

120, do CTB. Em réplica a autora refuta todos os argumentos do requerido 

e reitera o pedido de procedência dos pedidos formulados na inicial. É o 

necessário. Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que não existe 

necessidade de produção de outras provas senão aquelas documentais já 

colacionadas ao feito. 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). Quanto ao 
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deferimento da produção probatória, o juiz, como destinatário das provas, 

cabe determinar de ofício ou a requerimento da parte a produção das 

provas necessárias ao julgamento do mérito da causa, indeferindo as 

diligências inúteis ou meramente protelatórias, nos termos do art. 370 e 

parágrafo único, do CPC. Nos termos do art. 371, do CPC, “o juiz apreciará 

a prova constante dos autos, independentemente do sujeito que a tiver 

promovido, e indicará na decisão as razões da formação de seu 

convencimento”. A este respeito, destaco o entendimento jurisprudencial 

seguinte: “O magistrado é o gestor da prova por excelência, pois a ele 

cabe escolher as provas necessárias à formação do seu convencimento, 

ou seja, como destinatário da prova, somente a ele cumpre aferir da 

necessidade ou não de sua realização, e, via de consequência, valorá-la 

conforme seu prudente arbítrio”[1] Ademais, as pretensões das partes 

nestes autos somente podem ser comprovadas por meio documental, o 

que impõe o conhecimento direto dos pedidos formulados pelo autor, com 

fundamento no art. 355, inciso I, do CPC. Ultrapassada essa premissa, 

concluo que os pedidos formulados pela autora merecem acolhimento. Os 

documentos juntados com a inicial comprovam satisfatoriamente que a 

autora residia no município de Terra Rica, no Estado do Paraná, à época 

do fato gerador do tributo estadual, local, inclusive em que o automóvel foi 

devidamente licenciado. De outro lado, muito embora o requerido alegue, 

na contestação, que a autora mantinha domicílio do Estado de São Paulo, 

não comprovou suas alegações documentalmente, ônus que lhe competia, 

nos termos do disposto no art. 373, inciso II, do CPC, verbis: “Art. 373. O 

ônus da prova incumbe: (...) II – ao réu, quanto à existência de fato 

impeditivo, modificativo, ou extintivo do direito do autor.” Sobre o tema, 

lecionam Luiz Guilherme Marinoni e Sérgio Cruz Arenhart: “O ônus da 

prova incumbe a quem alega (ou, mais precisamente, a quem tem o ônus 

de alegar). Assim, incumbe ao autor demonstrar os fatos constitutivos de 

seu direito, cabendo ao réu comprovar as exceções indiretas, ou seja, os 

fatos modificativos, extintivos ou impeditivos do direito do autor” (Manual 

de Processo de Conhecimento – a tutela jurisdicional através do processo 

de conhecimento. RT, 2ª ed., 2003, p. 310). Ainda segundo a doutrina, “O 

ônus da prova é regra de juízo, isto é, de julgamento, cabendo o juiz, 

quando da prolação da sentença, proferir julgamento contrário àquele que 

tinha o ônus da prova e dele não se desincumbiu. O sistema não determina 

quem deve fazer a prova, mas sim quem assume o risco caso não se 

produza”. (Echandia, Teoria General de la prueba judicial, v. I. n. 126, p. 

441) (cit. NERY JR, Nelson, Código de Processo Civil, 9ª ed., São Paulo : 

RT, 2006, pg. 531). Nesse mesmo sentido é a lição do Ministro Luiz Fux: “A 

necessidade de prova é algo que se encarta, dentre os imperativos 

jurídico-processuais na categoria de ônus, por isso que a ausência de 

prova acarreta um prejuízo para aquele que deveria provar e não o fez. 

Desta sorte, não há um direito à prova nem um dever de provar senão 

‘necessidade de comprovar’ os fatos alegados sob pena de o juiz não os 

considerar e, como conseqüência, decidir em desfavor de quem não 

suportou a atividade que lhe competia”. (Curso de Direito Processual Civil, 

2ª ed., Rio de Janeiro : Forense, 2004, p. 700). In casu, a ausência de 

demonstração da existência de domicílio da requerente no Estado de São 

Paulo implica no total acolhimento dos pedidos formulados na inicial. 

Ademais, é bom registrar que a hipótese dos autos sequer enquadra-se 

no “Tema 708” de repercussão geral reconhecida pelo Supremo Tribunal 

Federal (possibilidade de recolhimento do Imposto sobre a Propriedade de 

Veículos Automotores-IPVA, em estado diverso daquele em que o 

contribuinte mantém sua sede ou domicílio tributário) pelo simples fato de 

que a requerente, para todos os efeitos processuais, não possui ou 

possuía domicílio no Estado de São Paulo, já que tal alegação não foi 

demonstrada pelo réu nos autos. Ao contrário, a prova dos autos aponta 

para a manutenção de domicílio da autora no município em que o veículo foi 

legalmente licenciado, o que por si só revela a ilegitimidade da cobrança do 

IPVA levada a cabo pelo ente demandado. Configurada a ilicitude da 

cobrança, ecoa manifesto o dano moral à autora, decorrente de sua 

negativação cadastral indevida. A configuração da responsabilidade civil 

do Estado é objetiva e alicerçada na teoria do risco administrativo, ex vi do 

disposto no art. 37, § 6º, da Constituição Federal, verbis: “Art. 37. A 

administração pública direta, ~indireta ou fundacional, de qualquer dos 

Poderes da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios 

obedecerá aos. princípios da legalidade, impessoalidade, mgralidade, 

publicidade e, também, ao seguinte: (...) § 6°. 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.” Oportunas são as lições de Sergio Cavalieri Filho: 

“Em busca de um fundamento para a responsabilidade objetiva do Estado, 

valeram-se os juristas da teoria do risco, adaptando-a para a atividade 

pública. Resultou, daí, a teoria do risco administrativo, imaginada 

originalmente por Léon Duguit e desenvolvida por renomados 

administrativistas, teoria, essa, que pode ser assim formulada: a 

Administração Pública gera risco para os administrados, entendendo-se 

como tal a possibilidade de dano que os membros da comunidade podem 

sofrer em decorrência da normal ou anormal atividade do Estado. Tendo 

em vista que essa atividade é exercida em favor de todos, seus ônus 

devem ser também suportados por todos, e não apenas por alguns. 

Consequentemente, deve o Estado, que a todos representa, suportar os 

ônus da sua atividade, independentemente de culpa dos seus agentes.” 

(Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., p. 239/240). O dano moral é 

corolário dos direitos da personalidade, tendo amparo no art. 5º, incisos V 

e X, da Constituição Federal, verbis: “Art. 5º. [...] V – é assegurado o 

direito de resposta, proporcional ao agravo, além da indenização por dano 

material, moral ou à imagem; X - são invioláveis a intimidade, a vida 

privada, a honra e a imagem das pessoas, assegurado o direito a 

indenização pelo dano material ou moral decorrente de sua violação.” 

Cristalina, portanto, a responsabilidade civil do ente federativo demandado 

em reparar os danos morais oriundos da indevida negativação cadastral 

da autora, decorrente do protesto de dívida de IPVA manifestamente 

indevida. Ademais, a jurisprudência pátria, capitaneada pelo Superior 

Tribunal de Justiça, consolidou entendimento no sentido de que o dano 

moral decorrente da negativação cadastral indevida é in re ipsa e, 

portanto, prescinde da prova da configuração do prejuízo. Nesse rumo: 

“Nos termos da jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, nos casos 

de inscrição indevida no cadastro de inadimplentes, considera-se 

presumido o dano moral, não havendo necessidade da prova do prejuízo, 

desde que comprovado o evento danoso.” (STJ – REsp 419.365 – MT – 3ª 

T. – Relª Min. Nancy Andrighi – DJU 09.12.2002). Nessa toada, leciona 

Sérgio Cavalieri Filho: “(...) por se tratar de algo imaterial ou ideal a prova 

do dano moral não pode ser feita através dos mesmos meios utilizados 

para a comprovação do dano material. Seria uma demasia, algo até 

impossível exigir que a vítima comprove a dor, a tristeza ou a humilhação 

através de depoimentos, documentos ou perícia; não teria ela como 

demonstrar o descrédito, o repúdio ou o desprestígio através dos meios 

probatórios tradicionais, o que acabaria por ensejar o retorno à fase da 

irreparabilidade do dano moral em razão de fatores instrumentais. Nesse 

ponto a razão se coloca ao lado daqueles que entendem que o dano moral 

está ínsito na própria ofensa, decorre da gravidade do ilícito em si. (...) Em 

outras palavras, o dano moral existe in re ipsa; deriva inexoravelmente do 

próprio fato ofensivo, de tal modo que, provada a ofensa, ipso facto está 

demonstrado o dano moral à guisa de uma presunção natural, uma 

presunção hominis ou facti que decorre das regras de experiência 

comum” (Programa de Responsabilidade Civil, 5ª ed., 2ª tiragem, 2004, p. 

100). Suplantada a questão acerca da configuração da responsabilidade 

civil, quanto ao montante indenizatório, o STJ vem aplicando o método 

bifásico para sua definição. Essa metodologia consiste no estabelecimento 

de parâmetros básicos iniciais para a indenização, pautados na média 

fixada pelos tribunais para casos análogos, sem descuidar do interesse 

jurídico lesado, então, num segundo momento, analisam-se as 

circunstâncias do caso concreto para verificação de eventual 

circunstância específica que justifique a majoração do valor médio de 

indenização para casos similares. Nesse diapasão: “RECURSO ESPECIAL. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANO MORAL. INSCRIÇÃO INDEVIDA EM 

CADASTRO RESTRITIVO DE CRÉDITO. QUANTUM INDENIZATÓRIO. 

DIVERGÊNCIA JURISPRUDENCIAL. CRITÉRIOS DE ARBITRAMENTO 

EQUITATIVO PELO JUIZ. MÉTODO BIFÁSICO. VALORIZAÇÃO DO 

INTERESSE JURÍDICO LESADO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO. 1. 

Discussão restrita à quantificação da indenização por dano moral sofrido 

pelo devedor por ausência de notificação prévia antes de sua inclusão em 

cadastro restritivo de crédito (SPC). 2. Indenização arbitrada pelo tribunal 

de origem em R$ 300,00 (trezentos reais). 3. Dissídio jurisprudencial 

caracterizado com os precedentes das duas turmas integrantes da 

Segunda Secção do STJ. 4. Elevação do valor da indenização por dano 

moral na linha dos precedentes desta Corte, considerando as duas etapas 

que devem ser percorridas para esse arbitramento. 5. Na primeira etapa, 

deve-se estabelecer um valor básico para a indenização, considerando o 

interesse jurídico lesado, com base em grupo de precedentes 

jurisprudenciais que apreciaram casos semelhantes. 6. Na segunda etapa, 
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devem ser consideradas as circunstâncias do caso, para fixação 

definitiva do valor da indenização, atendendo a determinação legal de 

arbitramento equitativo pelo juiz. 7. Aplicação analógica do enunciado 

normativo do parágrafo único do art. 953 do CC/2002. 8. Arbitramento do 

valor definitivo da indenização, no caso concreto, no montante aproximado 

de vinte salários mínimos no dia da sessão de julgamento, com atualização 

monetária a partir dessa data (Súmula 362/STJ). 9. Doutrina e 

jurisprudência acerca do tema. 10. RECURSO ESPECIAL PROVIDO.” (STJ – 

REsp nº 1.152.541-RS – Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino – 3ª T. – j. 

13/09/11 – DJe 21/09/11). Quanto à primeira fase de arbitramento dos 

danos morais, analisando os precedentes jurisprudenciais em casos 

análogos, concluo pela fixação da quantia básica de R$ 10.000,00 (dez mil 

reais), em atenção aos princípios da segurança jurídica e isonomia. Neste 

sentido: “AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

CHEQUE PRESCRITO. PROTESTO INDEVIDO. DANOS MORAIS. 

INDENIZAÇÃO. VALOR. 1. Há dano moral in re ipsa nos casos de protesto 

indevido de título de crédito. Precedentes. 2. Indenização fixada em R$ 

10.000,00 (dez mil reais), com correção a partir da data do arbitramento e 

juros de mora desde o evento danoso. 3. Agravo interno a que se nega 

provimento”. (STJ - AgInt no AREsp nº 119.315-SP – 2011/0278165-5 – 

Rel. Min. Maria Isabel Gallotti – j. 12/06/18 – 4ª T. – DJe 19/06/18). No 

tocante ao segundo elemento bifásico a ser aquilatado na aplicação do 

quantum indenizatório, observo algumas circunstâncias que impõem a 

majoração desse patamar mínimo indenizatório. Com efeito, a dívida 

inexistente foi exigida indevidamente por unidade federativa distante do 

domicílio da autora, e ensejou o protesto do crédito tributário ilegalmente 

constituído no Cartório de Sorocaba-SP, fato que inegavelmente ocasionou 

maiores transtornos à postulante, além de grande e injustificada perda de 

tempo útil na simples tentativa de identificar a origem da negativação 

cadastral. Esta circunstância, identificada pela doutrina – em situação 

análoga envolvendo relações de consumo – como “desvio produtivo do 

consumidor”, por si só deve é suficiente como critério valorativo na 

fixação dos danos morais, conforme entendimento firmado pelo próprio 

STJ, verbis: “AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO, CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E CONSIGNAÇÃO EM PAGAMENTO. 1. ATO ILÍCITO 

CONFIGURADO. ALTERAÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7 DO STJ. 2. 

REDUÇÃO DO QUANTUM INDENIZATÓRIO. MESMO ÓBICE SUMULAR. 3. 

AGRAVO CONHECIDO PARA NÃO CONHECER DO RECURSO ESPECIAL. 

DECISÃO (...) Com efeito, tem-se como absolutamente injustificável a 

conduta da instituição financeira em insistir na cobrança de encargos 

fundamentadamente impugnados pela consumidora, notório, portanto, o 

dano moral por ela suportado, cuja demonstração evidencia-se pelo fato 

de ter sido submetida, por longo período [por mais de três anos, desde o 

início da cobrança e até a prolação da sentença], a verdadeiro calvário 

para obter o estorno alvitrado, cumprindo prestigiar no caso a teoria do 

Desvio Produtivo do Consumidor, por meio da qual sustenta Marcos 

Dessaune que todo tempo desperdiçado pelo consumidor para a solução 

de problemas gerados por maus fornecedores constitui dano indenizável, 

ao perfilhar o entendimento de que a "missão subjacente dos 

fornecedores é - ou deveria ser - dar ao consumidor, por intermédio de 

produtos e serviços de qualidade, condições para que ele possa 

empregar seu tempo e suas competências nas atividades de sua 

preferência. Especialmente no Brasil é notório que incontáveis 

profissionais, empresas e o próprio Estado, em vez de atender ao cidadão 

consumidor em observância à sua missão, acabam fornecendo-lhe 

cotidianamente produtos e serviços defeituosos, ou exercendo práticas 

abusivas no mercado, contrariando a lei. Para evitar maiores prejuízos, o 

consumidor se vê então compelido a desperdiçar o seu valioso tempo e a 

desviar as suas custosas competências - de atividades como o trabalho, 

o estudo, o descanso, o lazer - para tentar resolver esses problemas de 

consumo, que o fornecedor tem o dever de não causar. Tais situações 

corriqueiras, curiosamente, ainda não haviam merecido a devida atenção 

do Direito brasileiro. (...) Indisputável, destarte, a configuração dos danos 

morais indenizáveis, bem é de ver que considerado o critério de que a 

indenização não deve prestar-se ao enriquecimento ilícito, mas 

considerando o aspecto inibitório da condenação ora enfocada, em 

relação ao autor do ilícito, a fim de que invista na qualificação de seus 

prepostos, de sorte a aprimorar seus procedimentos, não há se olvidar, de 

outra parte, do caráter compensatório da reparação, de molde a 

possibilitar sentimento que se preste ao menos a mitigar o sério 

constrangimento suportado pela vitima da injusta ofensa, afigurando-se, 

sob tal perspectiva, razoável o arbitramento da indenização em cinco mil 

reais. Nesse contexto, reverter a conclusão do Tribunal local para acolher 

a pretensão recursal, quanto à existência de ato ilícito e a redução do 

quantum indenizatório, demandaria o revolvimento do acervo 

fático-probatório dos autos, o que se mostra inviável ante a natureza 

excepcional da via eleita, consoante enunciado da Súmula n. 7 do Superior 

Tribunal de Justiça. Ante o exposto, conheço do agravo para não 

conhecer do recurso especial. Nos termos do art. 85, § 11, do CPC/2015, 

majoro os honorários em favor do advogado da parte ora recorrida em 2% 

sobre o valor da condenação. Publique-se. Brasília-DF, 05 de abril de 

2018. MINISTRO MARCO AURÉLIO BELLIZZE, Relator (STJ - AREsp: 

1260458 SP 2018/0054868-0, Relator: Ministro MARCO AURÉLIO 

BELLIZZE, Data de Publicação: DJ 25/04/2018) Assim sendo, nesta 

segunda fase do critério bifásico para fixação do valor indenizatório em 

relação aos danos morais, majoro a quantia base em outros R$ 5.000,00 

(cinco mil reais), encontrando o patamar definitivo de R$ 15.000,00 (quinze 

mil reais), suficientes para satisfazer, ainda que precariamente, diante do 

subjetivismo na fixação do valor reparatório do dano moral, a dupla 

finalidade da indenização, qual seja, a reparação da lesão suportada pela 

requerente, e a reprimenda ao ato lesivo praticado pelo agente. Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para: i) 

DECLARAR A INEXISTÊNCIA da dívida de IPVA do ano de 2014 incidente 

sobre o veículo Ford Fiesta SE, Placa NZM-7961, Renavam 

0041.649703-9, ano de Fabricação 2011; e ii) CONDENAR o requerido 

Estado de São Paulo ao pagamento de indenização por danos morais em 

favor da autora no valor R$ 15.000,00 (quinze mil reais), acrescidos de 

juros de mora a partir do evento danoso (Súmula nº 54/STJ) e correção 

monetária pelo INPC a partir desta sentença (Súmula nº 362/STJ), 

abatendo-se da referida quantia, o valor do seguro obrigatório DPVAT a 

que faz jus a requerente. Por conseqüência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, 

do CPC. Condeno o requerido ao pagamento das custas e honorários 

sucumbenciais que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

condenação, com fundamento no art. 85, § 2º do Código de Processo Civil. 

Transitada em julgado e nada postulado, certifique-se. Após, remetam-se 

os autos à Central de Arrecadação e Arquivamento desta comarca para 

as providências necessárias. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de 

Direito [1] (TJPR - 18ª C.Cível - AC 0574443-2 - Londrina - Rel. Des. José 

Carlos Dalacqua - unânime - j. 13.05.2009).

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002429-58.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SABRINA BOURSCHEID SASSI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002429-58.2016.8.11.0040. AUTOR(A): 

SABRINA BOURSCHEID SASSI REU: ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS 

ETC, Intime-se a parte autora para, querendo, manifestar-se a respeito da 

prova emprestada (perícia realizada em outros autos) juntada pelo Estado 

de Mato Grosso, no prazo de 20 (vinte) dias. Após, conclusos. SORRISO, 

27 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004934-51.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOACIR BRESCANSIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LEANDRO RENZ OAB - RS66613 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004934-51.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOACIR BRESCANSIN REU: MUNICIPIO DE SORRISO/MT VISTOS ETC, 

DEFIRO a produção das provas pleiteadas pelas partes. Substituo a 

inspeção judicial pela confecção de "Auto de Constatação" a ser realizado 

por dois oficiais de justiça desta comarca, os quais deverão relatar 

detalhadamente a forma como ocorre o escoamento da água das chuvas 
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do residencial lindeiro à área rural do autor, bem como, as causas dessa 

invasão das águas, se possível e outras informações pertinentes. O prazo 

para a juntada do relatório aos autos é de 15 (quinze) dias, após o 

pagamento da diligência pelo autor. Designo audiência de instrução para o 

dia 05 DE AGOSTO DE 2020, às 14H00MIN. Intimem-se as partes e os 

respectivos advogados para comparecerem ao ato, arrolando as 

testemunhas em até 15 (quinze) dias antes da audiência, observando-se o 

disposto no art. 455, do CPC. Cumpra-se. SORRISO, 27 de abril de 2020. 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000509-78.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO CARVALHO BALTAR FERNANDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL ESTEVES STELLATO OAB - MT10825-O (ADVOGADO(A))

DIOGO LUIZ BIONDO DE SOUZA OAB - MT0011973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO PJE 1000509-78.2018.8.11.0040 Requerente: Bruno 

Carvalho Baltar Fernandes Requerido: Município de Sorriso Vistos Etc, 

Chamo o feito à ordem. O autor, desde a inicial, pugnou pelo recebimento, 

como prova emprestada, do laudo pericial produzido nos autos de Código 

nº 54616, ajuizada contra o mesmo requerido, Município de Sorriso, para 

apuração dos mesmos fatos narrados na exordial. A pretensão do 

requerente, todavia, foi totalmente ignorada por este juízo, apesar de 

reiterada nas suas posteriores manifestações e implicitamente aceita pelo 

demandado. Não obstante, foi determinada a realização de prova pericial 

pelo Exmo. Sr. Magistrado então oficiante nesta 4ª Vara, com a nomeação 

de expert. Ocorre que produção dessa prova técnica é totalmente 

despicienda, considerando-se a juntada de laudo pericial em caso análogo 

nestes autos. De rigor, portanto, a admissão da referida prova, como 

emprestada, nos exatos termos do art. 372, do CPC: “Art. 372. O juiz 

poderá admitir a utilização de prova produzida em outro processo, 

atribuindo-lhe o valor que considerar adequado, observado o 

contraditório”. Com efeito, mencionada prova foi validamente produzida no 

feito de origem, em que o demandado integrou o polo passivo e, portanto, 

exerceu o contraditório naquele feito. Ademais, na presente demanda será 

oportunizada a ambas as partes a manifestação acerca das conclusões 

periciais sobre o objeto da demanda. A propósito da validade da prova 

emprestada, Nelson Nery Jr. leciona que ela se legitima justamente a partir 

da observância do contraditório em relação aos litigantes (NERY Jr., 

Nelson. Princípios do processo civil na constituição federal. São Paulo: RT, 

8ª. ed., p. 191). No mesmo sentido leciona Couture: "As provas produzidas 

em outro juízo podem ser válidas, se nele a parte teve a oportunidade de 

empregar contra elas todos os meios de controle e de impugnação que a 

lei lhe conferia no juízo em que foram produzidas (...). Da mesma maneira, 

as provas do juízo penal podem ser válidas no juízo cível, se no processo 

criminal a parte teve a oportunidade de exercer contra elas todas as 

formas de impugnação facultadas pelo processo penal" (COUTURE, 

Eduardo J. Fundamentos do direito processual civil. Trad. Henrique de 

Carvalho. Florianópolis: Conceito Editorial, 2008, p. 125). Deste modo, 

considerando que os pontos controvertidos da presente lide cingem-se 

basicamente à comprovação ou não das condições de insalubridade 

mencionadas na peça basilar que justifiquem eventual condenação do 

requerido ao pagamento dos adicionais pleiteados pelo autor, bem como, a 

presença de todos os requisitos legais e a ausência de inconformismo do 

requerido, ADMITO a prova emprestada almejada pelo autor, consistente 

no laudo pericial produzido nos autos de Código nº 54616 já entranhado 

aos autos. Por corolário, REVOGO a decisão Id. 22505661. Concedo às 

partes o prazo comum de 30 (trinta) dias para se manifestarem 

especificamente sobre as conclusões do perito no referido documento. 

Após, conclusos para ulteriores deliberações. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 

de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002745-03.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

L. M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002745-03.2018.8.11.0040. AUTOR(A): L. 

M. Z. INDUSTRIA E COMERCIO DE CEREAIS LTDA REU: ESTADO DE MATO 

GROSSO VISTOS ETC, Chamo o feito à ordem. Considerando que houve o 

indeferimento da petição inicial em virtude da ausência de pagamento das 

custas de distribuição do feito, a extinção sem a sua cobrança é a medida 

que se impõe. Assim, DETERMINO a remessa dos autos imediatamente ao 

arquivo, sem a cobrança de custas processuais. Às providências. 

Cumpra-se. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005845-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DEMARI WEBBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005845-29.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLAVO DEMARI WEBBER RÉU: ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

Vistos/CF Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo 

com Pedido de Tutela de Urgência proposta por OLAVO DEMARI WEBBER, 

em face do GERENTE EXECUTIVO DA SEMA - SECRETARIA DO ESTADO 

DO MEIO AMBIENTE, requerendo, em sede de liminar, seja determinada a 

suspensão do andamento do pad 667951/2010, consequentemente os 

efeitos do termo de embargo 106757/2010 e auto de infração 125938/2010 

e da CDA n° 20192091841, bem como seja recebida e aceita a caução 

oferecida, consistente nos maquinários ‘‘grupo de gerador com quadro de 

comando e transferência automática em rampa com motos CUMIS e 

gerador WEG de 450 KWA, com um quadro de comando ECLIPSE’’ e 

‘‘PLAINA MASTER TRONIC M630/2, c/ cardan. Com inversor de frequência, 

com CLP na regulagem da altura, motorização 7.5,30; 40CV, c/ quadro de 

comando ligado no 81008’’, para garantia dos débitos exigidos na CDA 

retro mencionada. Com a inicial juntaram documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, importa ressaltar que não se 

trata, tomando por base o processo administrativo anexo, de dívida ativa 

tributária, mas de crédito que tem origem em multa administrativa de 

natureza não-tributária imposta no Auto de Infração Ambiental nº 

125938/2010, aplicada pela SEMA no importe de R$132.000,00 (cento e 

trinta e dois mil reais). No caso, a parte autora ofereceu em caução os 

seguintes bens: ‘‘grupo de gerador com quadro de comando e 

transferência automática em rampa com motos CUMIS e gerador WEG de 

450 KWA, com um quadro de comando ECLIPSE’’ e ‘‘PLAINA MASTER 

TRONIC M630/2, c/ cardan. Com inversor de frequência, com CLP na 

regulagem da altura, motorização 7.5,30; 40CV, c/ quadro de comando 

ligado no 81008’’, não informando em nenhum momento o valor de mercado 

dos maquinários ofertados. Pois bem. A concessão da tutela de urgência, 

prevista no artigo 300 do CPC/15, in verbis, impõe a presença da 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, de modo a infundir no 

julgador, em face de cognição sumária, o convencimento de que a parte 

merece a prestação jurisdicional pleiteada. Ademais, não se pode olvidar 

que os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional não toleram a dúvida, a obscuridade e a incerteza: 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. In casu, em uma análise perfunctória do tema 

em exame, não se logra localizar, por ora, tal prova contundente, uma vez 

que a matéria discutida na demanda é controvertida e demanda minuciosa 

análise de todos os elementos de prova apresentados nos autos. Nesse 

contexto, inviável o reconhecimento do direito alegado em fase de 

cognição sumária. Some-se a isso o fato de que a caução oferecida pela 

parte autora não se presta para a satisfação das exigências legais 

sobreditas para a suspensão do crédito tributário, com fundamento no 

disposto no artigo 38, caput, da Lei 6.830/80, combinado com o artigo 151, 

inciso II, do Código Tributário Nacional, e Súmula 112/STJ, in verbis: O 
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depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for 

integral e em dinheiro. Como cediço, o artigo 151, II, do CTN traz a previsão 

da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo depósito do seu 

montante integral. Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não 

ostente natureza tributária, a jurisprudência se orienta, de forma 

amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, 

a regra esculpida no CTN. A par disso, o CPC/15, no artigo 300, § 1°, 

autoriza, para o deferimento da tutela de urgência, que o juiz exija caução, 

de modo a garantir o ressarcimento de eventuais danos que a outra parte 

possa sofrer com a medida. Acerca da matéria refiro os seguintes 

julgados: INMETRO. AUTUAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO 

INTEGRAL DO VALOR DA MULTA. SUSPENSÃO. CADIN. Somente é 

possível a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes se 

houver depósito do valor incontroverso (...), pela parte devedora, nos 

termos do entendimento já firmado pelo STJ. Efetuado o depósito integral 

do valor da multa, impõe-se a suspensão da sua exigibilidade, devendo o 

INMETRO abster-se de inscrever a parte agravante no CADIN até o 

julgamento da ação ordinária em que se discute a autuação que deu 

origem à penalidade. (TRF4, AG 5014775-97.2011.404.0000, Quarta 

Turma, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 08/03/2012) 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM BENS. 

INVIABILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1. Conforme já disposto no decisum 

combatido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que 

seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser 

feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 

151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: 'O depósito somente 

suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro'. 

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) (Destaquei). Dentro desse arcabouço legal e 

jurisprudencial, somente o depósito integral e em dinheiro suspende a 

exigibilidade do crédito. Por todo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no 

prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1003193-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

GATTO AGRICULTURA E PECUARIA LTDA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Deivison Roosevelt do Couto OAB - MT8353-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Exmo. Sr. Prefeito do Município de Ipiranga do Norte/MT (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA MACHADO BRAZIL BARBOZA OAB - MT0013394A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº. 1003193-39.2019.8.11.0040 

Impetrante: Gatto Agricultura e Pecuária Ltda Impetrado: Prefeito Municipal 

de Ipiranga do Norte/MT VISTOS ETC, Gatto Agricultura e Pecuária Ltda 

impetrou o presente “Mandado de Segurança” contra ato inquinado de 

ilegal e arbitrário imputado ao Prefeito Municipal de Ipiranga do Norte/MT, 

consistente na exigência do recolhimento do ITBI sobre bens imóveis de 

propriedade de seus sócios e integralizados à sociedade empresária. 

Aduziu que requereu junto ao setor de Município de Ipiranga do Norte-MT a 

Declaração de Imunidade/Não Incidência do ITBI sobre a transmissão dos 

seguintes imóveis: Fazenda Beija-Flor I (matrícula 31.124); Fazenda 

Cabeceira I (matrícula 56.582) e Fazenda Cabeceira II (matrícula 56.583), 

pois, incorporados ao patrimônio da impetrante, no entanto, o pedido foi 

indeferido ao argumentando de que só foi integralizado o valor de R$ 

419.331,78 (quatrocentos e dezenove mil, trezentos e trinta e um mil e 

setenta e oito centavos) e o valor venal dos imóveis é de R$ 

48.965.304,13 (quarenta e oito milhões, novecentos e sessenta e cinco 

mil, trezentos e quatro reais e treze centavos). Consequentemente, 

verberou que lhe foi exigido o recolhimento do ITBI no valor de R$ 

970.919,44 (novecentos e setenta mil, novecentos e dezenove reais e 

quarenta e quatro centavos), referente à diferença do valor venal dos 

imóveis. Forte em tais fundamentos pugnou pela concessão da 

segurança. Instruiu a inicial com documentos. A decisão (id. 20413151) 

concedeu os efeitos da liminar para suspender a exigibilidade do tributo. 

Citado, o impetrado não apresentou resposta, consoante certidão (id. 

22259885). Parecer do Ministério Público (id. 23712529). É o necessário. 

Decido. A pretensão inaugural comporta acolhimento. Inobstante o 

disposto no art. 156, § 2°, inciso I, da Carta da República de 1988[1] e a 

ausência de quaisquer das ressalvas previstas no dispositivo, o impetrado 

reconheceu a não incidência de parte do ITBI, mas, de outro lado, exigiu o 

pagamento da parte do tributo referente à diferença quanto ao valor venal 

dos imóveis. O ato do impetrado não encontra amparo legal, pois, tal 

critério não é condição para a concessão da imunidade tributária em 

exame, tendo em vista que a única condicionante prevista no mencionado 

dispositivo é o fato de a empresa não ter atividade preponderante na 

compra e venda desses bens ou direito, locação ou arrendamento 

mercantil de imóveis. A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL - MANDADO DE 

SEGURANÇA - IMUNIDADE TRIBUTÁRIA – ITBI – INTEGRALIZAÇÃO DE 

CAPITAL DE PESSOA JURÍDICA – ATIVIDADE PREPONDERANTE DA 

EMPRESA – EVOLUÇÃO PATRIMONIAL BASEADA NA COMPRA, VENDA E 

INCORPORAÇÃO DE BENS IMÓVEIS – DIREITO LÍQUIDO E CERTO NÃO 

DEMONSTRADO – RECURSO NÃO PROVIDO. A Constituição Federal e o 

Código Tributário Nacional asseguram a não incidência do imposto de 

transmissão de bens imóveis (ITBI) quando a transferência tiver por objeto 

a integralização de capital social. Para a não incidência do tributo, é 

necessária a comprovação pela empresa de que sua atividade 

preponderante não se destina à incorporação dos bens imóveis.” (TJ-MS - 

AC: 08001263820198120035 MS 0800126-38.2019.8.12.0035, Relator: 

Des. Julizar Barbosa Trindade, Data de Julgamento: 07/08/2019, 2ª Câmara 

Cível, Data de Publicação: 08/08/2019) Assim, não sendo o caso de 

violação do que preconiza o art. 156, § 2°, inciso I, da Carta Magna, resta, 

portanto, evidenciado de forma inequívoca, a existência de direito líquido e 

certo invocado na peça basilar, conforme dispõem o art. 5º, inciso LXIX, 

da Constituição Federal e o art. 1º, caput, da Lei nº 12.016/09, verbis: “Art. 

5° (...) LXIX - conceder-se-á mandado de segurança para proteger direito 

líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data , quando 

o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública 

ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder 

Público”. “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.” Com efeito, a proteção garantida por meio do mandado de 

segurança se resume ao direito líquido e certo, assim compreendido 

aquele passível de demonstração inequívoca já na petição inicial, 

comprovável de plano, com base em prova documental pré-constituída, 

considerando-se que o rito do mandamus não prevê dilação probatória. 

Neste sentido: “(...) quando se fala, pois, em direito líquido e certo quer-se 

significar que num primeiro momento o fato pode ser controvertido; depois, 

tornar-se-á certo pela adequada interpretação do direito. Por isso, não há 

instrução probatória no mandado de segurança. Impetrante e informante 

hão de produzir, documentalmente, todo o alicerce para sustentação das 

suas alegações. O fato, portanto, há de tornar-se incontroverso pela 

interpretação do direito, dada por meio de decisão judicial.”[2] Destarte, 

demonstrada a existência do direito líquido e certo invocado na inicial, a 

concessão da segurança é medida que se impõe na espécie. De outro 

lado, por precaução, importa encaminhar cópia integral desses autos à 

autoridade fazendária federal (Delegacia da Receita Federal), em Cuiabá, 

para conhecimento dos fatos e apuração de eventual elisão ou sonegação 

fiscal, nos termos do art. 23, § 1º, da Lei 9.249/95 (art. 23. As pessoas 

físicas poderão transferir a pessoas jurídicas, a título de integralização de 

capital, bens e direitos pelo valor constante da respectiva declaração de 

bens ou pelo valor de mercado. § 1º. Se a entrega for feita pelo valor 

constante da declaração de bens, as pessoas físicas deverão lançar 

nesta declaração as ações ou quotas subscritas pelo mesmo valor dos 

bens ou direitos transferidos...). Ante o exposto, com fundamento no § 2º, 

inciso II, do art. 156 da Carta Magna de 1988, CONCEDO A SEGURANÇA 

postulada na inicial para RECONHECER a não incidência do ITBI sobre a 

transmissão dos imóveis indicados nos autos e integralizados ao 

patrimônio da impetrante. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Ratifico a liminar id. 20413151. 

Determino o envio de cópia integral destes autos ao Chefe de 

Arrecadação da Receita Federal em Mato Grosso. Os demais pedidos em 

sede de liminar restaram esgotados com o exame do próprio mérito do 
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presente mandado de segurança e a concessão da segurança, razão 

pela qual deixo de apreciá-los. Sem custas e honorários sucumbenciais 

(Súmulas nºs 512 do STF e 105 do STJ c/c o inciso XXII, do art.10, inciso 

da Constituição Estadual). Ciência ao Ministério Público. 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, 

28 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000016-38.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILDEGLAN FERREIRA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Processo n° 1000016 -38.2017.8.11.0040 VISTOS ETC, Intime-se o 

exequente por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, apresentar resposta à impugnação ao cumprimento de 

sentença apresentada pelo executado id. 21523421, sob pena de 

concordância tácita. Nada postulado, certifique-se. Após, conclusos. 

Intimem-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003303-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE DE SOUZA FRANCO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003303-09.2017.8.11.0040. AUTOR(A): 

IRENE DE SOUZA FRANCO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS. IRENE DE SOUZA FRANCO, qualificada nos autos, 

propôs ação previdenciária em face do INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS, objetivando, em síntese, à concessão do 

beneficio de auxílio doença e/ou aposentadoria por invalidez. Para tanto, 

relatou ser filiada à Previdência Social, assim como totalmente 

incapacitada para o trabalho em razão de ter “CID M 751- manguito 

rotador, M 25 – transtornos articulares e M 79 – reumatismo não 

especificado”. Asseverou que requereu a concessão do benefício auxílio 

doença na via administrativa, no entanto, fora negado pela autarquia ré, ao 

fundamento de não constatação de incapacidade laborativa. Instruiu a 

inicial com documentos. O pedido de tutela de urgência foi indeferido, no 

entanto, foi concedido os benefícios da gratuidade Em contestação o 

requerido defendeu a improcedência dos pedidos ante a ausência de 

comprovação de incapacidade laborativa da requerente. A parte autora 

apresentou réplica à contestação. A decisão de id. 9892173 - pág. 1/2 

afastou a prejudicial de mérito suscitada pelo requerido, nomeou o perito 

médico, sendo a perícia judicial juntada ao id. 11478109. A autora 

impugnou o laudo (id. 11579935), juntou novos laudos médicos e solicitou 

exames complementares. De outro lado, a autarquia requerida, diante da 

ausência de constatação de incapacitada manifestou pela improcedência 

dos pedidos. Em manifestação aos novos laudos médicos juntados pelo 

autor, a perita judicial reiterou a conclusão do laudo pericial de id. 

11478109. A autora impugnou a manifestação da perita, pugnou pela 

procedência da ação e juntou novo laudo médico. É o breve relato. Decido. 

Como relatado, postula a autora aposentadoria por invalidez e/ou 

auxílio-doença embasando-se nas disposições da Lei 8.213/91 que dispõe 

sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. A pretensão não 

prospera. Isso porque, o laudo médico pericial foi categórico em afirmar 

que não há incapacidade laboral da autora para as atividades laborativas 

habituais em decorrência da moléstia narrada na inicial. No exame físico, a 

Sra. Perita apontou: “A pericianda apresenta -se em bom estado geral, 

consciente, lúcida, orientada em tempo e espaço. Cooperativa durante 

todo o exame pericial, apresenta respostas claras, ricas em detalhes e 

com nexo. Vestimentas, comportamento e atitudes adequadas. Sem 

alterações cognitivas, de memória ou raciocínio. PA: 150/100mmHg. 

Mucosas úmidas, coradas e hidratadas. Auscultas cardíaca e pulmonar 

normais. Membros superiores: musculatura trófica; ausência de edema, 

deformidades ou assimetrias; queixa de dor à palpação da face lateral dos 

ombros; dificuldade para elevar ombros acima de 100o devido queixa de 

dor, demais movimentos preservados; testes de Neer, Jobe, Hawkins e 

Yokum negativos; força grau V bilateral. Membros inferiores sem 

alterações.”. Em resposta aos quesitos da autora, a perita judicial concluiu 

que a requerente é portadora da CID-10: M79.6 9 (dor em membros), sem 

relação com traumatismos, e que não comprova incapacidade para 

exercer atividade laboral, verbis: “1- A Periciada é portadora de doença ou 

lesão? Indique a CID pertinente? A autora apresenta queixa de dor em 

membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio insidioso, sem 

relação com traumatismos (CID-10: M79.6)”. (...) “3- As doenças que 

acometem a autora causam incapacidade laborativa? Se positivo, esta 

incapacidade é total e permanente ou total e temporária? Considero que a 

autora não comprova incapacidade para exercer atividade laboral habitual 

como do lar”. (...) 6- Quais foram os exames apresentados pela autora e 

quais foram as doenças diagnosticadas pela pericia medica? Quais as 

características/sintomas? Especificar e descrever. Não foram 

apresentados exames complementares. A autora apresenta queixa de dor 

em membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio insidioso, sem 

relação com traumatismos. 7- Quais as limitações provocadas pelas 

doenças que acometem a parte autora? Especificar e descrever. A autora 

apresenta queixa de dor em membros superiores, dos ombros ate as 

mãos, de inicio insidioso, sem relação com traumatismos. Sem 

incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do lar. (...) 17- 

Existe possibilidade de melhoras no quadro clinico do Requerente? Ou 

possibilidade de retorno ao trabalho? Se sim em quanto tempo? Considero 

que a autora não comprova incapacidade para exercer atividade laboral 

habitual como do lar. Em resposta aos quesitos do réu: (...) 2- Qual a 

atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte autora é empregada 

ou “autônoma”? Comprova atividades laborais de servente e empregada 

domestica. E alega ser do lar ha muitos anos. 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? Esforços físicos leves. Atividade do lar envolve atividades de 

limpeza, cozinha e organização geral para manutenção da casa. (...) 5- 

Diga o Sr Perito qual o diagnostico e se a parte autora esta acometida de 

alguma patologia? Qual? Da patologia ou do agravamento da patologia teve 

origem alguma incapacidade? A autora apresenta queixa de dor em 

membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio insidioso, sem 

relação com traumatismos. Considero que a autora não comprova 

incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do lar. 6- Caso 

a resposta ao quesito anterior seja afirmativa, diga o Sr Perito se o 

diagnostico atual foi estabelecido clinicamente ou se existe alguma 

comprovação por exame complementar? Diagnostico clinico. 7- Diga o Sr 

Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior indicando 

existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi (foram) o(s) 

resultado(s) do(s) mesmo(s)? Diagnostico clinico. (...) 18- Diga o Sr Perito 

se a parte autora é portador de alguma das seguintes enfermidades: a) 

tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia 

maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia 

grave; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

imunodeficiência adquirida – AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia grave. Não. Em 

conclusão, apontou a médica perita: “Considero que a autora não 

comprova incapacidade para exercer atividade laboral habitual como do 

lar.” Como se observa, o laudo pericial concluiu que a autora apresentava 

queixa de dor em membros superiores, dos ombros ate as mãos, de inicio 

insidioso, sem relação com traumatismos (CID-10: M79.6), e que a autora 

não comprovou incapacidade para exercer atividade laboral habitual como 

do lar, que, de acordo com os autos, foi a última atividade laboral 

desempenhada pela requerente. Verifica-se que o laudo pericial foi 

enfático no sentido de a autora não comprovou incapacidade para exercer 

atividade laboral habitual como do lar, conclusão esta decorrente de um 

diagnóstico clínico, já que nesse primeiro momento não havia sido 

apresentados exames complementares. Com efeito, a parte autora se 

insurgiu contra a conclusão pericial, de forma que juntou aos autos novos 

laudos e exame médicos a fim de comprovar sua incapacidade laborativa, 

contudo, com vista dos novos documentos juntados pela requerente e 

instada a se manifestar acerca deles, a perita médica ratificou o laudo 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 302 de 411



médico anteriormente apresentado, afirmando que a autora não comprova 

incapacidade para exercer atividades laboral habitual como do lar. 

Verifica-se, assim, que a parte autora, do lar (facultativa), contando 

atualmente com 70 anos de idade, apesar de possuir dores nos membros, 

não há nada que comprove sua incapacidade para exercer atividade 

laboral habitual como do lar. Constata-se que as primeiras provas juntadas 

com a ação foram apenas laudos médicos atestando que a autora era 

portadora da CID descrita na inicial, contudo, desprovidos de qualquer 

exame comprobatório, que só foi juntado pela requerente após o laudo 

pericial carreado aos autos, de forma que mesmo após a juntada de 

exames complementares a perícia médica foi novamente emitida no sentido 

de que não havia comprovação de incapacidade para o exercício de 

atividade laboral habitual como do lar. Assim, neste caso, o conjunto 

probatório revela que a parte autora não logrou comprovar, à época do 

laudo judicial, a existência de incapacidade total e permanente para o 

exercício de qualquer atividade laborativa, que autorizaria a concessão de 

aposentadoria por invalidez, nos termos do art. 42 da Lei nº 8.213/91; 

tampouco logrou comprovar a existência de incapacidade total e 

temporária, que possibilitaria a concessão de auxílio-doença, conforme 

disposto no art. 59 da Lei 8.212/91. Noutra banda, não prospera a 

impugnação aos Laudos Periciais apresentados, pois, tantos os quesitos 

quanto aos demais esclarecimentos foram apresentados pela médica 

perita de forma clara e objetiva, bem como, conclusiva ao atestar que não 

resta comprovada a incapacidade da autora para exercer atividade laboral 

habitual como do lar, que, por sinal, trata-se de atividade que não demanda 

grande esforço físico, atividade esta que a autora alegou que está a 

desenvolver há muito anos. 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 

méri to, não prov ido.  (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.) APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO PREVIDENCIÁRIA. RESTABELECIMENTO DO AUXÍLIO-DOENÇA E 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA. RECURSO DO AUTOR. INCAPACIDADE LABORATIVA 

NÃO COMPROVADA. LAUDO PERICIAL PRODUZIDO POR PERITA MÉDICA 

DO JUÍZO. INCAPACIDADE LABORATIVA NÃO COMPROVADA. 

DESNECESSIDADE DE NOVA PERÍCIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Apesar de o julgador não se vincular ao 

teor do laudo pericial, a perícia técnica judicial é de extrema importância ao 

deslinde de questões acidentárias e previdenciárias, uma vez que 

produzida por profissional de confiança do Juízo e equidistante dos 

interesses em confronto, apresentando-se mais completo e com 

elementos suficientes para a formação da convicção do magistrado a 

respeito da questão. 2. Não se pode confundir o reconhecimento médico 

da existência de enfermidade com a incapacidade para o exercício da 

atividade laboral, visto que nem toda patologia apresenta-se como 

incapacitante. 3. A impugnação à nomeação do perito deve ser prévia à 

realização da perícia médica judicial, sob pena de possibilitar ao segurado 

postular novo exame apenas em face das conclusões desfavoráveis do 

expert designado. Apelante que, cientificado da indicação da perita, 

insurgiu-se apenas após laudo desfavorável ao seu pedido. 4. Ausente a 

comprovação da incapacidade da parte autora para o exercício das 

atividades laborais, deve ser mantida a sentença recorrida. (Classe: 

Apelação,Número do Processo: 0307180-77.2013.8.05.0113, Relator (a): 

Joanice Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Publicado em: 

27/02/2018 ) (TJ-BA - APL: 03071807720138050113, Relator: Joanice 

Maria Guimarães de Jesus, Terceira Câmara Cível, Data de Publicação: 

27/02/2018) Rejeito, pois, as impugnações a perícia médica apresentadas 

nos autos. Desta feita, uma vez que a perícia médica realizada nos 

presentes autos atesta que a inexiste incapacidade da autora para o 

exercício de sua atividade habitual, o ação deve ser julgada improcedente. 

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) Ante o exposto, 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 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: 1001497-02.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DAS GRACAS BONILHO PONTES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001497-02.2018.8.11.0040 Embargante: Maria das Graças 

Bonilho Pontes Embargado: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

Vistos eTC, Maria das Graças Bonilho Pontes interpõe Embargos de 

Declaração contra a sentença id 21311397 sustentando, em suma, erro 

material na decisum que julgou procedente o pedido para condenar o 

recorrido ao pagamento do benefício de amparo social ao portador de 

deficiência física, quando o correto seria de prestação continuada ao 

idoso. É o necessário. Decido. A pretensão prospera. In casu, houve de 

fato erro material no dispositivo da sentença recorrida que concedeu o 
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benefício de amparo ao portador de deficiência física e não de prestação 

continuada ao idoso. Com efeito, na forma do art. 1.022, inciso III, do 

Código de Processo Civil[1], o provimento ao presente recurso é medida 

que se impõe na espécie. Nesse sentido: “EMBARGOS DECLARATÓRIOS 

EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. OMISSÃO. AUSÊNCIA. ERRO MATERIAL 

VERIFICADO. SANAÇÃO. 1. (...) 2. Erro material no dispositivo verificado. 

Sanação. Embargos declaratórios parcialmente acolhidos. (Embargos de 

Declaração Nº 70079484101, Décima Nona Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Julgado em 23/11/2018).” 

(TJ-RS - ED: 70079484101 RS, Relator: Voltaire de Lima Moraes, Data de 

Julgamento: 23/11/2018, Décima Nona Câmara Cível, Data de Publicação: 

Diário da Justiça do dia 26/11/2018) Pelo exposto, DOU PROVIMENTO aos 

embargos de declaração (id. 23103475) para CORRIGIR o erro material 

constante na decisão id. 21311397 e fazer constar no dispositivo da 

sentença que o benefício concedido nos autos é o de prestação 

assistencial e continuada ao idoso (BPC), conforme postulado na peça de 

ingresso. Diante da interposição de recurso de apelação por parte da 

autarquia ré (id. 22846138) e a juntada das contrarrazões pela autora (id. 

24116650), bem como da informação quanto ao cumprimento da liminar 

concedida na sentença (id. 22940568), remetam-se os autos ao Egrégio 

Tribunal Regional Federal da 1ª Região, com nossas homenagens estilo. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 1.022. Cabem 

embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para: (...) III - 

corrigir erro material. (...)

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000574-44.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IRENE TIATIA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo nº. 1000574-44.2016.8.11.0040 

Requerente: Irene de Lima Oliveira Requerido: Instituto Nacional de 

Seguridade Social – INSS Vistos eTC, Embargos declaratórios opostos por 

Irene de Lima Oliveira contra a sentença de Ref. 10506676 que julgou 

improcedentes os pedidos formulados na presente ação previdenciária (Id. 

10592159). Sustenta omissão do julgado quanto à juntada do laudo pericial 

complementar que, em vez de responder aos quesitos complementares, 

apenas ratificou o laudo inicial. É o necessário. Decido. Não há nos autos 

a configuração de quaisquer dos requisitos intrínsecos específicos dos 

embargos de declaração expressos no art. 1.022, incisos I e II, do CPC. A 

tese da embargante, pela imprestabilidade do laudo pericial juntado aos 

autos não tem qualquer pertinência e subsistência jurídica. Em verdade, a 

recorrente almeja a declaração de nulidade da perícia, sua 

complementação ou até substituição da perita única e exclusivamente com 

fundamento no fato de que o laudo pericial contraria as alegações 

expostas na peça basilar. Com efeito, ao contrário do que sustentou a 

autora, não há nos autos comprovação, via prova imparcial e técnica, da 

sua incapacidade que enseje o acolhimento dos pedidos formulados na 

petição inicial. A prova pericial, diga-se de passagem, regulada pelos arts. 

464 a 480, do CPC, não pode ser substituída ou complementada fora das 

hipóteses legais e o descontentamento da parte com a conclusão do 

expert, definitivamente, não se enquadra em qualquer dessas hipóteses. 

De rigor, pois, a manutenção da sentença, pois, proferida com fundamento 

no art. 479, do CPC, segundo qual “o juiz apreciará a prova pericial de 

acordo com o disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que 

o levaram a considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, 

levando em conta o método utilizado pelo perito”. Em outras palavras, a 

recorrente pretende, por via transversa, obter o reexame da sentença por 

meio de embargos de declaração em lugar do recurso processual 

específico previsto na legislação de regência. É consabido que os 

aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para 

renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de 

subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a 

reanálise da decisão judicial proferida. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – ENTENDIMENTO DIVERSO DO 

PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER INFRINGENTE – Devem ser 

rejeitados os embargos que tão-só objetivam nova discussão da 

controvérsia, com o propósito de imprimir caráter modificativo ao recurso, 

se ausente qualquer das hipóteses elencadas no artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – EDRESP 330005 – SP – 3ª T. 

– Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002). Pelo exposto, nego provimento 

aos embargos de declaração interpostos por Irene de Lima Oliveira no Id. 

10592159. 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: 1002981-52.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOANA DARC LINA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1002981-52.2018.8.11.0040 Requerente: Joana Darc Lina da 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Joana Darc Lina da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação da 

autarquia ré à concessão do benefício de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, bem como, indenização por danos morais. 

Relatou ser segurada da Previdência Social, assim como totalmente 

incapacitada para o trabalho em razão das seguintes moléstias: cartilagem 

gasta, hérnias de disco, bicos de papagaio, desvio, artrose e artrite, 

problemas nos dois joelhos e ainda fraturou o pé esquerdo, fratura esta 

que nunca cicatrizou totalmente, diabetes e hipertensão. Verberou que 

diante das enfermidades teve concedido pelo INSS o benefício 

auxílio-doença por diversos períodos, no entanto, negada sua manutenção 

a partir de 30/05/2018, ao argumento da não constatação da incapacidade 

laborativa da segurada. Aduziu, no entanto, que a incapacidade para o 

trabalho permanece. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência 

dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. A decisão id. 13871587 

concedeu liminarmente o benefício auxílio-doença em favor da autora. Em 

contestação (id. 14834875), o requerido suscitou os efeitos da prescrição 

quinquenal como prejudicial de mérito. No mérito, defendeu a 

improcedência dos pedidos, ao fundamento 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. Réplica id. 14874322. A decisão id. 15555044 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. 17922047. A autora impugnou o Laudo Pericial (id. 18304402), 

oportunidade em que postulou por nova perícia médica. É o necessário. 

Decido. De início, não prospera o pedido da autora para realização de 

nova perícia médica. No caso dos autos, o Laudo Pericial produzida nos 

autos revelou de forma robusta o quadro de incapacidade da autora, pois, 

tantos os quesitos como os demais esclarecimentos foram exibidos pela 

médica perita foram respondidos de forma clara, objetiva e conclusiva 

para o fim de atestar a incapacidade parcial e temporária da segurada 

para a atividade laborativa antes exercida, inclusive, relatando que a 

autora TENTOU INDUZIR a expert a concluir estar de fato totalmente 

incapacitada, verbis: (...) EXAME FÍSICO O periciando encontra-se 

orientado no tempo e espaço, consciente, hidratado, eupnéico, 

verbalizando, cooperativo, visão e audição preservados, marcha 

claudicante. DURANTE EXAME FÍSICO OBSERVA-SE QUE A AUTORA 

“INDUZ” TER DIFICULDADE EM SUBIR E DESCER DA MACA, COM FÁCIES 

DE DOR, INDUZINDO A RESTRIÇÃO DE MOVIMENTO EM MEMBROS 

INFERIORES DEVIDO DOR EM JOELHOS. Autora Quis Passar Uma 

Impressão A Qual Não Estava Acontecendo Naquele Momento Do Exame, 

E Isso Foi Verificado Durante Os Procedimentos Realizados. AO 

TERMINAR A PERÍCIA NOTA QUE A AUTORA SAIU DO FÓRUM 

DEAMBULANDO NORMALMENTE SEM DIFICULDADES. Ausculta cardíaca e 

pulmonar normal. Pele sem lesões. PA 100x70mmHg/ FC 68bpm. Estável 

hemodinamicamente. (d.g.n) Destarte, a mera irresignação da parte autora, 

por si só, não autoriza e tampouco justifica a nomeação de outro perito 

médico para nova reavaliação da segurada, conforme almejado pela 

requerente. Com efeito, chamo o feito à ordem para REVOGAR a decisão 

id. 19221397. Vencida tal premissa, colhe-se dos autos que a autora 

postula o restabelecimento do benefício auxílio-doença e/ou aposentadoria 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 304 de 411



por invalidez, com fundamento nas disposições da Lei n° 8.213/91, que 

dispõe sobre os Planos de Benefícios da Previdência Social. Nesse passo, 

deve-se observar o disposto nos arts. 42 e 59 da referida lei, verbis: “Art. 

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

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

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

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

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

aposentadoria por invalidez dependerá da verificação da condição de 

incapacidade mediante exame médico-pericial a cargo da Previdência 

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

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

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

conferirá direito à aposentadoria por invalidez, salvo quando a 

incapacidade sobrevier por motivo de progressão ou agravamento dessa 

doença ou lesão.” “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado 

que, havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Assim, os requisitos 

para concessão da aposentadoria por invalidez à segurada são: 

incapacidade laborativa decorrente de doença comprovada pericialmente, 

insuscetibilidade de reabilitação e a impossibilidade do exercício de 

atividade que lhe garanta a subsistência e cumprimento da carência, 

quando exigida. Vale lembrar que o período de carência exigido para a 

concessão de aposentadoria por invalidez ou 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, porquanto, 

observa-se que a própria autarquia ré lhe concedeu por diversos períodos 

intercalados a concessão do benefício auxílio-doença. No tocante à 

incapacidade laborativa da segurada, a prova pericial (id. 17922047) não 

concluiu pela incapacidade total e definitiva da autora para o exercício das 

atividades antes exercidas e a lhe garanta a própria subsistência, mas 

apenas e tão somente que em razão das enfermidades narradas na inicial 

estaria a autora incapacitada de forma PARCIAL E TEMPORÁRIA para 

exercê-las, apontando o prazo de 30 (trinta) dias a contar da perícia para 

sua recuperação, consoante resposta ao quesito n° 16 da autarquia ré[1]. 

Desta feita, a perícia judicial concluiu que a autora se encontra 

incapacitada de forma parcial e temporária para as atividades laborativas, 

incapacidade que teve seu início (DII) constatado desde 12/06/2017, 

conforme resposta ao quesito n° 8[2] do requerido. Assim, ante a 

verificada incapacidade parcial e temporária da requerente para atividade 

laborativa que lhe garanta a própria subsistência, nos termos do art. 59 e 

seguintes da Lei de Planos de Benefícios da Previdência Social, o 

deferimento parcial do pedido inicial para conceder-lhe a concessão do 

benefício auxílio-doença a partir da cessação do auxílio-doença 

30/05/2018, por mais 30 (trinta) dias a contar da data da perícia médica, é 

medida que se impõe na espécie. Nesse diapasão: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE AUXÍLIO-DOENÇA. INCAPACIDADE TOTAL E 

TEMPORÁRIA. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. DESCABIMENTO. 

HONORÁRIOS PERICIAIS. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 1. Havendo 

incapacidade laborativa total e temporária é devida a concessão do 

auxílio-doença até que a parte autora tenha se recuperado e possa 

retomar as suas atividades habituais, devendo o benefício ser convertido 

em aposentadoria por invalidez caso seja constatada a impossibilidade de 

reabilitação. 2. Uma vez que a autora está apenas temporariamente 

incapacitada para o exercício de suas atividades habituais, é incabível a 

concessão de aposentadoria por invalidez, que exige a existência de 

incapacidade definitiva para a concessão. 3. Sucumbente o INSS, deverá 

arcar com o pagamento dos honorários periciais, devendo ressarci-los à 

Justiça Federal. 4. A antecipação de tutela resta mantida, porquanto 

confirmados a verossimilhança da alegação e o fundado receio de dano 

ou de difícil reparação.” (TRF-4 - AC: 4507 RS 2009.71.99.004507-5, 

Relator: Revisor, Data de Julgamento: 28/10/2009, TURMA SUPLEMENTAR, 

Data de Publicação: D.E. 09/11/2009) Em arremate, não comporta 

procedência o pedido de condenação da autarquia ao pagamento de 

indenização a título de danos morais. O direito de reparação à lesão moral 

da parte encontra-se previsto no inciso V, do art. 5°, da Carta Magna de 

1988, o qual visa reparar, mediante pagamento indenização pecuniária, o 

dano provocado à imagem ou a honra do lesado. No entanto, o ato 

administrativo do INSS consistente na cessação do benefício 

previdenciário anteriormente concedido em favor da requerente não 

configura ato ilícito (art. 927 do Código Civil de 2002[3]) a subsidiar a 

pretensão indenizatória formulada na peça de ingresso. Acerca do tema: 

“ADMINISTRATIVO. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. DANO 

MORAL. A negativa de concessão de beneficio previdenciário, por si só, 

não configura dano moral indenizável. Em ambas as demandas 

(previdenciária e indenizatória) houve a conclusão da perícia judicial de 

ausência de incapacidade laborativa após a cessação do benefício de 

auxílio doença previdenciário, portanto confirmada a sentença 

monoc rá t i ca . ”  (TRF-4  -  AC :  50 0 6 0 2 5 9 3 2 0 1 4 4 0 4 7 2 1 3  S C 

5006025-93.2014.4.04.7213, Relator: LUÍS ALBERTO AZEVEDO 

AURVALLE, Data de Julgamento: 30/05/2018, QUARTA TURMA) 

“ADMINISTRATIVO. INSS. NEGATIVA DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL - NÃO DEMONSTRADA. DEMORA NA 

IMPLANTAÇÃO - INOCORRÊNCIA. DANO MORAL - INCABÍVEL. 1. A 

responsabilidade civil estatal advinda de falha no serviço previdenciário 

depende de comprovação de ato estatal, dano, nexo de causalidade e 

dolo/culpa do agente. 2. Indeferimento de concessão de benefício não 

autoriza indenização por danos. 3. Não há que se condenar o INSS em 

caso que ficou demonstrado que a demora do pagamento se deu por 

apenas 3 meses, tempo entre o trânsito em julgado da decisão que 

concedeu o benefício e seu pagamento.” (TRF-4 - AC: 

50059918820134047202 SC 5005991-88.2013.404.7202, Relator : 

FERNANDO QUADROS DA SILVA, Data de Julgamento: 15/04/2015, 

TERCEIRA TURMA) Destarte, neste ponto, é imperiosa a improcedência 

dos pedidos. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos formulados na inicial para conceder o BENEFÍCIO DE 

AUXÍLIO-DOENÇA, razão pela qual CONDENO o INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL – INSS ao pagamento do referido benefício 

previdenciário em favor de Joana Darc Lina da Silva, no valor do 

salário-benefício nos termos do art. 61 da Lei n° 8.213/91, a contar 

cessação do benefício auxílio-doença 30/05/2018, por mais 30 (trinta) dias 

a contar da data da perícia médica. Por consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, 

do Código de Processo Civil. Quanto às prestações vencidas a contar 

cessação do benefício auxílio-doença 30/05/2018, por mais 30 (trinta) dias 

a contar da perícia 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 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: Joana Darc Lina da Silva CPF: 879.406.802-00 RG: 

2297638-8 (SESP/MT) Data de nascimento: 13/11/1962 Nome da mãe: 

Luiza Lina da Silva Endereço do segurado (a): Travessa São Gabriel, casa 

30, Bairro São Mateus, Sorriso/MT Benefício concedido: Auxílio-doença. 

Renda mensal: a ser calculada pela autarquia federal de acordo com o 

artigo 261 da Lei n° 8.213/91. Data do início – DIB: 30/05/2018. Data da 

cessação do benefício – DCB: 30/11/2018. [1]16) No caso de 

incapacidade “temporária e parcial” e “temporária e total”, qual a data 

provável ou o prazo estimado e indicada para recuperação laborativa? 

Resposta: Temporária e parcial. 30 dias.” [2]8) (...) Resposta: DII 

12/06/2017. Raio X fratura hálux pé esquerdo. [3]Art. 927. Aquele que, por 

ato ilícito ( arts. 186 e 187 ), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000170-22.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEMAR ANTONIO SEGHETTO (AUTOR(A))
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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 PJE nº. 1000170-22.2018.8.11.0040 Requerente: 

Valdemar Antonio Seguetto Requerido: Instituto Nacional de Seguridade 

Social – INSS Vistos eTC, Valdemar Antonio Seguetto opõe Embargos de 

Declaração contra a sentença Id. 15847362 que julgou improcedente seu 

pedido de aposentadoria por tempo de contribuição, formulado na petição 

inicial. Aduz que o julgado é contraditório, pois, houve evidente equívoco 

quanto à espécie de benefício pleiteado pelo autor, já que a sentença faz 

referência à aposentadoria por idade híbrida, no entanto, a demanda se 

refere à concessão de aposentadoria por tempo de contribuição, cujos 

requisitos estão preenchidos nos autos. É o necessário. Decido. Não há 

nos autos a configuração de quaisquer dos requisitos intrínsecos 

específicos dos embargos de declaração expressos no art. 1.022, incisos 

I e II, do CPC. A tese da embargante, quanto à configuração de 

contradição na sentença, é evidentemente impertinente. Na inicial o autor 

alegou que “atingiu o tempo de 37 anos e 06 meses e 18 dias de serviço”, 

sendo que deste período, 21 anos e 05 meses são referentes ao tempo de 

“agricultura familiar” (20/06/70 a 30/11/91). Por isso é que menciona na 

inicial ter requerido, em 15/05/2017, o benefício de aposentadoria por 

tempo de serviço, com reconhecimento de atividade rural, pedido este 

indeferido por falta de tempo de contribuição até 16/12/98. Em outras 

palavras, a recorrente pretende, por via transversa, obter o reexame da 

sentença por meio de embargos de declaração em lugar do recurso 

processual específico previsto na legislação de regência. É consabido que 

os aclaratórios não se prestam à rediscussão da causa, nem mesmo para 

renovar ou reforçar os fundamentos da decisão, sob pena, inclusive, de 

subtrair do órgão de superior instância a competência funcional para a 

reanálise da decisão judicial proferida. A propósito: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – OMISSÃO INEXISTENTE – ENTENDIMENTO DIVERSO DO 

PRETENDIDO PELA PARTE – CARÁTER INFRINGENTE – Devem ser 

rejeitados os embargos que tão-só objetivam nova discussão da 

controvérsia, com o propósito de imprimir caráter modificativo ao recurso, 

se ausente qualquer das hipóteses elencadas no artigo 535 do Código de 

Processo Civil. Embargos rejeitados.” (STJ – EDRESP 330005 – SP – 3ª T. 

– Rel. Min. Castro Filho – DJU 23.09.2002). Pelo exposto, nego provimento 

aos embargos de declaração interpostos por Valdemar Antonio Seguetto 

no Id. 16169583. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 23 de abril de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003755-19.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELMA APARECIDA FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELNA CRISTINA VIEGAS DAS NEVES OAB - MT24602/B (ADVOGADO(A))

SERGIO HEMING OAB - MT2869-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1003755-19.2017.8.11.0040. 

REQUERENTE: CELMA APARECIDA FERREIRA REQUERIDO: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos /BG. Trata-se de Ação de 

Concessão de Benefício Previdenciário ajuizada por CELMA APARECIDA 

FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – 

INSS, objetivando a condenação do requerido ao pagamento de 

auxílio-doença em seu favor. Para tanto sustenta que devido às 

enfermidades enfrentadas, a mesmo não consegue mais desenvolver 

suas atividades laborativas, tendo o requerido indeferido o benefício de 

auxílio-doença. Assim, sustentando que preenche os requisitos 

necessários à obtenção do benefício requestado, pleiteia a procedência 

do pedido veiculado na peça inaugural. Recebida a inicial, foi deferida a 

tutela antecipada e determinada a citação do requerido (Num. 9148378). O 

requerido apresentou contestação aduzindo a ausência de incapacidade 

pela parte autora (Num. 10050673), tendo a parte autora impugnado, 

ratificando os pedidos iniciais (Num. 10369251). Determinada a realização 

de perícia, o laudo restou juntado aos autos no Num. 14091903, sobre o 

qual manifestou a parte autora e o requerido. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de Concessão de 

benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença, formulado por 

CELMA APARECIDA FERREIRA contra o INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL – INSS. As partes são legítimas e estão 

devidamente representadas, não havendo nulidades a serem 

pronunciadas, ou irregularidades a serem corrigidas. Para a concessão do 

benefício previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por 

invalidez, cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a 

ambos, quais sejam: I) Qualidade de segurado. II) Cumprimento do período 

de carência. III) Incapacidade para o trabalho (temporária para 

auxílio-doença e permanente para aposentadoria por invalidez). Assim, 

quanto ao cumprimento dos dois primeiros requisitos, é possível divisá-los 

pela CTPS de Num. 9144760 Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho, para só posteriormente proceder-se a uma definição do tipo de 

benefício, em função das características da enfermidade, ou seja, se 

cabível aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, 

ainda, para se preencher o terceiro requisito se levar em conta o grau de 

instrução do requerente, a idade, bem como se a incapacidade para o 

trabalho a que estava habituado é permanente. Assim, pela análise do 

laudo acostado aos autos (Num. 14091918), verifica-se pelas respostas 

da perita que a parte autora encontra-se incapacitada de forma parcial e 

temporariamente, sugerindo que evite atividades que exijam esforço com o 

membro superior direito, devendo ser reavaliada em 12 meses fazendo jus 

ao beneficio de auxílio-doença. Nesse sentido: “PREVIDENCIÁRIO. 

CONCESSÃO DE BENEFÍCIO POR INCAPACIDADE. AUXÍLIO-DOENÇA. 

REQUISITOS PREENCHIDOS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. 1. Os requisitos para a concessão do 

benefício previdenciário de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez 

são: a) qualidade de segurado; b) carência de doze contribuições 

mensais; c) incapacidade parcial ou total e temporária (auxílio-doença) ou 

total e permanente (aposentadoria por invalidez) para atividade laboral, 

sendo que a incapacidade não pode ser preexistente à filiação ao RGPS. 

2. Hipótese em que o laudo pericial (fls.62/65 e 82/85) conclui pela 

incapacidade parcial e permanente, sendo devido o auxílio-doença (grifei) 

desde a data da cessação indevida (10/10/2006). 3. Correção monetária a 

contar do vencimento de cada prestação por estes índices: INPC (03/91 a 

12/92), IRSM (01/93 a 02/94), URV (03 a 06/94), IPC-r (07/94 a 06/95), 

INPC (07/95 a 04/96), IGP-DI (05/96 a 08/2006), INPC (09/2006 a 06/2009) e 

TR (a partir de 07/2009), sem prejuízo de que o juízo de execução 

observe, quando da liquidação e atualização das condenações impostas 

ao INSS, o que vier a ser decidido pelo STF no RE 870.947 (repercussão 

geral, tema 810), com efeitos expansivos, sobre a utilização da TR como 

índice de correção monetária dos débitos judiciais da Fazenda Pública na 

fase anterior à expedição do requisitório. Enquanto essa questão estiver 

pendente de julgamento no STF, fica assentada a possibilidade de 

expedição de requisitório da parte incontroversa da dívida. 4. Juros de 

mora a contar da citação ou a partir do vencimento da prestação, caso 

posterior à citação: 1% a.m. até 06/2009 e, a partir de 07/2009, 

equivalentes aos juros aplicados à caderneta de poupança. 5. Honorários 

de sucumbência fixados em 10% sobre o valor das parcelas vencidas até 

a data da prolação da sentença, de acordo com a Súmula 111 do STJ e a 

jurisprudência desta Corte. 6. Apelação da autora parcialmente provida 

(item 5). Remessa oficial parcialmente provida (itens 3 e 4)”. (TRF1. 2ª 

Câmara Regional Previdenciária De Minas Gerais, AC 

0065051-89.2010.4.01.9199 / MG, Rel. JUIZ FEDERAL ALEXANDRE 

FERREIRA INFANTE VIEIRA e-DJF1 de 04/10/2017) Diante do exposto e 

pelo mais que consta dos autos, julgo PROCEDENTE o pedido inicial 

extinguindo o processo com resolução de mérito, art. 487, I do NCPC, 

condenando o Requerido a pagar a parte Autora o benefício previdenciário 

de Auxílio-doença, no valor de 91% (noventa e um por cento) do salário 

de benefício, devido desde o indeferimento administrativo do benefício em 

05/06/17 – Num. 9144734. Visando evitar a cessação do benefício, nos 

termos do art. 60, §12, da Lei n. 8213/91, com a redação dada pela MPV n. 

767/2017, mostra-se necessária a fixação da data da cessação do 

benefício. Sendo assim, fixo DCB em 12 meses, contados da efetiva 

implantação do benefício, para reabilitação para outra profissão. Sobre as 

prestações em atraso, nos termos do julgamento do Recurso 

Extraordinário (RE) 870947 com repercussão geral, pelo STF, quanto à 

correção monetária incidirá IPCA-E, desde a data do inadimplemento de 

cada parcela, e, quanto aos juros, nos termos do art. 1º-F, da Lei n. 
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9494/97, com a redação dada pela Lei n. 11960/09, incidirão os aplicados 

à caderneta de poupança, a partir da citação. Deixo de condenar a 

requerida em custas e despesas processuais, nos termos do art. 1º, § 1º, 

da Lei nº 9.289/96; c/c art. 3º, inciso I, da Lei Estadual 7.603/2001. 

Condeno a parte requerida no pagamento de honorários advocatícios de 

sucumbência que fixo em 10% sobre as parcelas vencidas, consoante 

Súmula 111 do STJ, não incidindo, portanto, sobre as parcelas vincendas, 

que serão pagas administrativamente com a implantação do benefício no 

sistema geral de previdência social. Sentença não sujeita à remessa 

necessária, nos termos do artigo 496, § 3º, I do NCPC. Certificado o 

trânsito em julgado e não havendo requerimentos, arquivem-se com as 

baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003818-44.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDA FREITAS CARVALHO (EXEQUENTE)

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003818-44.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

RAIMUNDA FREITAS CARVALHO EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, Considerando a manifestação das partes, 

concordando acerca dos valores devidos pelo INSS, determino a 

expedição de ofício ao Presidente do Egrégio Tribunal Regional Federal da 

Primeira Região para que proceda à expedição dos competentes RPVs , 

no valor de R$ 43.176,06 em favor da parte autora/exequente e R$ 

3.342,41 em favor da advogada, referente aos honorários sucumbenciais. 

Defiro o pedido da requerente, no sentido de que ambos os precatórios 

sejam emitidos em nome da advogada ELLEN XIMENA BAPTISTA DE 

CARVALHO DIER, CPF/MF 044.317.619-18. Cumpra-se. SORRISO, 23 de 

abril de 2020. Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001938-17.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA EDNALDA PEREIRA DE ANDRADE SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUEIBI LEAL PERONDI OAB - MT13540/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

Processo n° 1001938-17.2017.8.11.0040 Exequente: Maria Ednalda 

Pereira de Andrade Silva Executado: Instituto Nacional da Seguridade 

Social – INSS VISTOS ETC, Diante do silêncio da parte executada quanto 

aos cálculos dos exequentes, conforme certidão id. 22849054, 

HOMOLOGO os cálculos exequendos (id`s. 16571533 , 16571535 e 

16571534) para que surtam seus efeitos jurídicos e legais. Escoado o 

prazo recursal, certifique-se. Empós, expeça-se o competente Precatório 

ou RPV (Requisição de Pequeno Valor) na forma postulada, com posterior 

remessa ao TRF da 1º Região com cópias de todo o necessário. Após, 

arquive-se o presente feito, sem baixa na distribuição, até a informação do 

pagamento pelo executado. Informados os pagamentos, expeçam-se os 

alvarás judiciais de levantamento na forma almejada pelos exequentes no 

id. 16571516. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 28 de abril de 2020. Valter 

Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003982-09.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CATIA CRISTINA SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003982-09.2017.8.11.0040. EXEQUENTE: 

CATIA CRISTINA SANTOS EXECUTADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc, O Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

“Impugna o Cumprimento de Sentença” manejado por Cátia Cristina Santos 

alegando excesso nos cálculos apresentados pela autora. Razão não 

assiste à autarquia. A impugnação em discussão trata exclusivamente de 

excesso no valor atribuído à RMI e juros de mora nos cálculos 

apresentados pela autora. Contudo, os cálculos obedeceram aos critérios 

da sentença prolatada nos autos (ref. 17015237). Ocorre que o cômputo 

apresentado pelo executado não considerou a progressão dos valores 

das parcelas, considerando um valor fixo de RMI para todos os anos. 

Ademais, a exequente empregou juros de mora aplicados à caderneta de 

poupança, exatamente conforme estipulado na sentença. Diante do 

exposto, REJEITO a impugnação ao cumprimento de sentença de ref. 

20248725 e, em consequência, HOMOLOGO os cálculos apresentados 

pela autora à ref. 19966611 para que surtam seus efeitos jurídicos e 

legais. Isento de custas e despesas processuais. Expeça-se a 

competente guia Requisitória de Pagamento de Pequeno Valor – RPV. 

Após, remetam-se os autos ao arquivo provisório, sem baixa na 

distribuição, até a informação quanto ao pagamento da dívida pela 

Fazenda Pública executada. Informado o pagamento da dívida executada, 

expeça-se o competente Alvará Judicial de Levantamento do valor. De 

outra banda, acerca do pedido formulado pela expert nomeada nos autos, 

informo que os honorários periciais já foram requisitados através do 

sistema AJG da Justiça Federal, o que poderá ser comprovado pela 

médica ao acessar o referido sistema. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

23 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003920-03.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUZA SAGAIS OAB - MT0013113A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE SORRISO/MT (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLA ANDREA CALEGARO OAB - MT17769/B (ADVOGADO(A))

 

Ante o cálculo retro juntado, impulsiono os presentes autos com o fim de 

intimar a parte autora para, querendo, manifestar-se no prazo de 15 dias.

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001741-28.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IVONEI JOSE DE SOUZA (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo 1001741-28.2018.811.0040 VISTOS ETC, 

Defiro o pedido formulado pelo autor. Diante da necessidade de perícia 

médica, 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). Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 

12h40min para realização da perícia, que acontecerá nas dependências 

do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para se apresentar para 

a perícia na data designada, cientificando-a que deverá portar todos os 

seus exames. Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de 

R$ 400,00 (quatrocentos 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 

(art. Art. 28, § 1º, CJF-RES-2014/00305). 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. Faculto às partes, dentro de 15 (quinze) dias, contados da 

intimação do despacho de nomeação do perito, indicar seus assistentes 

técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º inciso I e II do Código de Processo 

Civil. Os quesitos das já foram apresentados pelas partes. Com a perícia 

nos autos abra-se vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 

10 (dez) dias. Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos 

conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 
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necessário. Sorriso-MT, 23 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004386-60.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE TELGARIS CAMARGO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Processo nº. Processo n. 1004386 -60.2017.8.11.0040 Exequente: Eliete 

Telgaris Camargo da Silva Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS VISTOS ETC, O executado apresentou impugnação ao cumprimento 

de sentença (id. 19481915), aduzindo, em suma, que o benefício pensão 

por morte vem sendo pago desde 04/06/2016 em favor do filho da 

exequente e o instituidor, Davi Manoel Silva Andrade, devendo, portanto, 

ser deduzido tais valores no cálculo do crédito exequendo. Em resposta, a 

exequente defendeu a manutenção dos cálculos, ao argumento de 

tratar-se de beneficiários distintos. Razão assiste ao executado. In casu, 

embora se tratem beneficiários distintos do mesmo benefício de pensão 

por morte, o instituidor é mesmo. Logo, se houve pagamento do benefício 

de pensão por morte concedido desde 04/06/2016 em favor do filho em 

comum da ora exequente, Davi Manoel Silva Andrade, com o mesmo 

instituidor, Edgar Alves de Andrade, é de rigor que eventuais créditos 

recebidos a este título sejam abatidos no saldo executado. Com efeito, 

ACOLHO a impugnação do executado (id. 19481915) para reconhecer o 

excesso de execução apresentado nos cálculos da exequente. Escoado 

o prazo recursal, certifique-se. Após, intime-se a exequente por meio de 

seu advogado para, querendo, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar os 

cálculos atualizados do crédito exequendo, observado as disposições 

desta decisão, sob pena de arquivamento dos autos. Nada postulado, 

arquive-se com baixas na distribuição. Com os cálculos, intime-se o 

executado para, querendo, no prazo de 30 (trinta) dias, impugnar, na 

forma do art. 535, do Código de Processo Civil. Havendo impugnação, à 

exequente para apresentar reposta, sob pena de preclusão. Feito isso, 

certifique-se o necessário, vindo os autos conclusos para ulterior 

deliberação. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso/MT, 24 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005038-77.2017.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA MARTINI COMEL (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 1005038-77.2017.811.0040 VISTOS 

ETC, Arminda Martini Comel 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, estar totalmente incapacitada para o 

trabalho, pois, acometida das seguintes moléstias: bico de papagaio, 

hérnia de discos, artrose, hipertensão, problemas no coração, diabetes, 

depressão e embolia pulmonar. Verberou que em razão das enfermidades 

sofridas requereu em 19/06/2017 a concessão do benefício de 

auxílio-doença (NB 619.007.821-8), contudo, negado pela autarquia ré, ao 

argumento ausência de incapacidade laborativa da segurada. Forte em 

tais fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial 

com documentos. A decisão id. 10474973 deferiu a concessão do 

benefício auxílio-doença liminarmente. Em contestação (id. 11142624), 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. 

Juntou documentos e formulou quesitos. Réplica e quesitos da autora id. 

11450067. A decisão id. 11692238 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. 20527660. A autora manifestou concordância com o Laudo (id. 

20650135). De outro lado, o requerido quedou-se silente (id. 22266012). 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; Nesse passo, denota-se dos 

documentos acostados aos autos que a autora contribuiu durante o 

período legalmente exigido, nos termos do citado artigo. Quanto à 

incapacidade laborativa da autora, a prova técnica é incontestável. O 

laudo pericial realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 14865190) 

consignou que a parte autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E 

PERMANENTEMENTE em decorrência das enfermidades narradas na 

inicial, impossibilitada, portanto, de manter as atividades antes exercidas. 

Aos quesitos do réu, respondeu a expert: (...) 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? R. Apresenta alterações degenerativas em quadril e coluna 

lombar, com sinais radiológicos de comprometimento neurológico . Com 

incapacidade total e permanente para sua atividade laboral habitual. (...) 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 foi 

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 INICIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DE INICIO DA INCAPACIDADE. 

R. Comprova incapacidade a partir de março de 2017 (laudo de 

ressonância magnética da coluna lombossacra, doc 10081541) (...) 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. R. Considero a autora com 

incapacidade total e permanente para exercer atividade laboral habitual de 

empregada doméstica. (...) 17 - No caso de incapacidade “permanente e 

total”, ela se estende, sob o ponto de vista medico, para toda e qualquer 

atividade laboral? Ou é possível a reabilitação para outra função? R. Não 

considero viável reabilitar. (...)” Em conclusão, definiu a Senhora Perita o 

Laudo Pericial: “CONCLUSÃO Considero a autora com incapacidade total e 

permanente para exercer atividade laboral habitual de empregada 

doméstica.” Destarte, a perícia médica atestou que a requerente se 

encontra totalmente incapacitada para o trabalho, incapacidade 

insuscetível de reabilitação, conforme resposta ao quesito nº 17. 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 de auxílio-doença 

(19/06/2017) 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: 
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“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

TOTAL E PERMANENTE. LAUDO PERICIAL. REQUISITOS PREENCHIDOS. 

BENEFÍCIO DEVIDO. TERMO INICIAL. HONORÁRIOS DE ADVOGADO. 

APELAÇÃO DO INSS DESPROVIDA. - São exigidos à concessão dos 

benefícios: a qualidade de segurado, a carência de doze contribuições 

mensais - quando exigida, a incapacidade para o trabalho de forma 

permanente e insuscetível de recuperação ou de reabilitação para outra 

atividade que garanta a subsistência (aposentadoria por invalidez) e a 

incapacidade temporária (auxílio-doença), bem como a demonstração de 

que o segurado não era portador da alegada enfermidade ao filiar-se ao 

Regime Geral da Previdência Social. - No caso, a perícia médica judicial 

constatou que a autora estava total e permanentemente incapacitada para 

o trabalho, em razão de lombalgia crônica e artrose de coluna lombar - 

Demais requisitos para a concessão do benefício - filiação e período de 

carência - também estão cumpridos. Aplica-se ao caso o entendimento 

jurisprudencial dominante no sentido de que o beneficiário não perde o 

direito ao benefício se restar comprovado que não deixou de trabalhar 

voluntariamente, e sim em razão de doença incapacitante. - O termo inicial 

do benefício deve ser mantido na data de cessação indevida do benefício 

de auxílio-doença (16/1/2014), já uma vez que os males dos quais padece 

a parte autora advêm desde então. – (...). - Apelação do INSS não 

provida.” (TRF-3 - AC: 00309179420164039999 SP, Relator: JUIZ 

CONVOCADO RODRIGO ZACHARIAS, Data de Julgamento: 12/12/2016, 

NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:27/01/2017) 

“PREVIDENCIÁRIO. APELAÇÃO CÍVEL. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 

PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS. 1. Os requisitos da aposentadoria por 

invalidez estão previstos no artigo 42, da Lei nº 8.213/91, a saber: 

constatação de incapacidade total e permanente para o desempenho de 

qualquer atividade laboral; cumprimento da carência; manutenção da 

qualidade de segurado. 2. Na hipótese dos autos, a perícia médica 

constatou a incapacidade laborativa total e permanente, em razão de 

câncer de mama esquerda e metástases ósseas, com comprometimento 

motor severo do membro superior esquerdo. Ademais, a autora possui 

atualmente 63anos de idade (esta demanda foi ajuizada em 12/09/2008). 

Assim, cabível a aposentadoria por invalidez. 3. Quanto à data do início do 

benefício, segundo a jurisprudência do STJ, não há como adotar, como 

termo inicial, a data da ciência/juntada do laudo do perito judicial que 

constata a incapacidade, haja vista que esse documento constitui simples 

prova produzida em juízo, que apenas declara situação fática 

preexistente. 4. Apelação do INSS improvida.” (TRF-3 - Ap: 

00334376620124039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL LUIZ 

STEFANINI, Data de Julgamento: 05/03/2018, OITAVA TURMA, Data de 

Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/03/2018) 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 da segurada Arminda Martini 

Comel, 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, 19/06/2017. Por 

consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, 

com fulcro no artigo 487, inciso I do Código de Processo Civil. Quanto às 

prestações vencidas a contar da cessação do benefício de 

auxílio-doença, ou seja, 19/06/2017, OBSERVADO EVENTUAIS 

PAGAMENTOS DO BENEFÍCIO POR FORÇA DE DECISÃO JUDICIAL, serão 

devidos correção monetária pelo índice IPCA-E (RE 870.947) a partir do 

vencimento de cada parcela e juros de mora de 0,5% (meio por cento) ao 

mês, em conformidade com os preceitos da Lei de nº 11.960/2009 que 

alterou o art. 1º-F da Lei nº 9.494/1997. Condeno o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbências, no valor de R$ 

1.000,00 (hum mil reais), tendo em vista o disposto no §8º, do art. 85, do 

Código de Processo Civil. 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. Tendo em vista o nítido caráter alimentar do benefício, 

intime-se e oficie-se o INSS, com todos os dados necessários do autor 

para que implante o benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. 

Não havendo recurso voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da 

sentença, arquivando-se os autos, tendo em vista que o valor da 

condenação ou o proveito econômico obtido é inferior a 1.000 (mil) 

salários mínimos, afastando, assim, a sujeição da sentença ao duplo grau 

de jurisdição, de acordo com o art. 496, § 3º, inciso I do Código de 

Processo Civil, com redação dada pela Lei n º 13.105/2015. Publique-se. 

Registre-se Intimem-se Cumpra-se. Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito DADOS DO SEGURADO (A) 

ESPÉCIE DO BENEFÍCIO- APOSENTADORIA POR INVALIDEZ DIB – 

19/06/2017 RG- 1230290-2 SSP/MT CPF- 021.242.131-05 ENDEREÇO- 

RUA VERONA 491, BAIRRO VILA ROMANA, SORRISO-MT NOME DA MÃE- 

IOLANDA DLLE CORT MARTINI NOME DO ADVOGADO E OAB- KARINA 

WU ZORUB - OAB/MT - 11433-B

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003632-55.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NELSON DOMINGO KOWALSKI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Processo n° 1003632-55.2016.8.11.0040 Exequentes: Nelson Domingo 

Kowalski e Outros Executado: Instituto Nacional da Seguridade Social – 

INSS VISTOS ETC, Diante do silêncio da parte executada quanto aos 

cálculos dos exequentes, conforme certidão id. 23177988, HOMOLOGO 

os cálculos exequendos (id. 19806197) para que surtam seus efeitos 

jurídicos e legais. Escoado o prazo recursal, certifique-se. Empós, 

expeça-se o competente Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno 

Valor) na forma postulada, com posterior remessa ao TRF da 1º Região 

com cópias de todo o necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem 

baixa na distribuição, até a informação do pagamento pelo executado. 

Informados os pagamentos, expeçam-se os alvarás judiciais de 

levantamento na forma almejada pelos exequentes no id. 19806587. Após, 

conclusos. Às providências. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso/MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002088-27.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

KATIANE FERNANDES DE SOUZA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

SHARLON WILIAN SCHMIDT OAB - MT0016178A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002088-27.2019.8.11.0040. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: KATIANE FERNANDES DE SOUZA 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS REU: 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. 1. Da prescrição Em contestação (id. 21045438), o 

requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial de 

mérito em relação as parcelas vencidas nos últimos 5 (cinco) anos 

anteriores à distribuição da demanda. A tese não prospera. Isso porque, 

entre a data do requerimento administrativo (14/06/2017) e o ajuizamento 

da presente demanda (03/04/2019) não restaram ultrapassados mais de 5 

(cinco) anos a se verificar a aplicação do instituto da prescrição 

quinquenal sobre eventuais créditos em favor da autora, isso no caso de 

procedência ou parcial procedência do pedido inicial. Afasto, pois, a 

prejudicial de mérito. 2. Das provas Colhe-se dos autos que a parte autora 

postulou pela produção de prova pericial a fim de constatar a sua 

incapacidade laborativa, 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 Dr. Fabio Junior da Silva, 

CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo independente de 
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compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 do CPC). Designo o dia 27 de 

agosto de 2020, às 12h30min para realização da perícia, que acontecerá 

nas dependências do fórum desta Comarca. Intime-se a parte autora para 

se apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que 

deverá portar todos os seus exames. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 400,00 (quatrocentos 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]). 3. 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. 4. 

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, 23 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1006380-55.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EDNA ARAUJO (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)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1006380-55.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

EDNA ARAUJO 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. 

Colhe-se dos autos que a parte autora postulou pela produção de prova 

pericial a fim de constatar a sua incapacidade laborativa, 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 Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (art. 466 do CPC). 

Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 12h50min para realização da 

perícia, que acontecerá nas dependências do fórum desta Comarca. 

Intime-se a parte autora para se apresentar para a perícia na data 

designada, cientificando-a que deverá portar todos os seus exames. 

Arbitro para pagamento dos honorários periciais o valor de R$ 400,00 

(quatrocentos 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. Os 

quesitos da autora já foram apresentados à ref. 24723276. 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]). 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. 

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. De outra banda, diante da informação da parte autora 

quanto ao descumprimento da ordem judicial pela autarquia, intime-se e 

oficie-se o INSS para, no prazo de 10 (dez) dias, implantar ou comprovar a 

implantação do benefício, sob pena de multa diária que fixo em R$ 500,00 

(quinhentos) reais, como também de incorrer nas penas previstas no art. 

330 do Código Penal Brasileiro. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 23 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: 1004223-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

VICENTE MARANGONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1004223-12.2019.8.11.0040 Requerente: Vicente Marangoni 

Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, Em 

tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os autos, 

concluo que a benesse da gratuidade da justiça concedida à parte autora 

na decisão id. 21108088 deve ser revista. Nesse sentido, o preâmbulo da 

inicial aponta a qualificação do autor como sendo de COMERCIANTE, 

circunstância que, por si só, afasta a presunção de miserabilidade 

aduzida pelo postulante na peça de ingresso. Se isso não bastasse, o 

extrato do CNIS (id. 21103396) revela a condição do autor como 

contribuinte individual, bem como, a existência de uma empresa em nome, 

no caso, VICENTE MARANGONI ME, CNPJ 95.874.251/0001-01, cujo 

Capital Social é de R$ 100.000,00 (cem mil reais), conforme consulta junto 

ao  s í t i o  e l e t rôn i co  da  Rece i t a  F e d e r a l  d o  B r a s i l 

(http://servicos.receita.fazenda.gov.br), extratos em anexo. Com efeito, as 

informações de patrimônio da parte autora apurada nos autos afastam 

totalmente o estado de miserabilidade narrado na declaração de 

hipossuficiência id. 21103393. Ademais, cabe ressaltar que a presunção 

da veracidade das alegações expostas pela postulante na declaração de 

hipossuficiência (id. 21103393) é relativa, ou seja, podendo ser afastada 

se houver prova inequívoca que a parte requerente possui condições de 

arcar com as despesas processuais, o que se verifica no caso dos autos, 

pois não condiz com a condição de empresário e o patrimônio do autor, 

demonstrando, assim, não se tratar de pessoa em estado de carência 

financeira a justificar a manutenção da concessão do benefício. Acerca 

do tema, a doutrina ensina que: "Pode o juiz denegar o benefício 'ex 

officio', independentemente da impugnação da parte contrária, se nos 

autos houver elementos suficientes para demonstrar a inexistência da 

situação de pobreza. Assim como há o interesse público em conceder o 

benefício a quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à 

Justiça, também há interesse público em não admitir que quem não seja 

pobre se utilize indevidamente do privilégio. Não pode o juiz, porém, negar 

a gratuidade sem que haja prova clara nesse sentido. O benefício só pode 

ser denegado de ofício se houver prova inequívoca de que o postulante 

não se ajusta ao perfil de beneficiário da gratuidade. Tal prova em 

contrário pode até mesmo decorrer das próprias afirmações da parte que 

requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa Marcacini, Assistência 

Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, Forense, 2003, p. 103, 

apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal 
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de Justiça). A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO 

SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA QUE AFASTAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU DECLARAÇÃO DE POBREZA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a 

sentença que indeferiu a gratuidade da justiça quando não há nos autos 

comprovantes de despesas que demonstrassem que sua renda está 

completamente comprometida com o seu sustento e de sua família, pelo 

contrário, constata-se que o recorrente encontra-se em uma situação 

financeira confortável e que lhe permite arcar com as custas processuais 

sem nenhuma dificuldade, já que é servidor público estadual. 2.

[...]Declaração de hipossuficiência que se reveste de presunção relativa 

de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos prova 

inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente possui condições 

de arcar com as despesas processuais, o que se afigura na espécie. 3. 

Não trouxe o agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento 

(STF-2ª Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 

12.12.95), notadamente quando existem elementos suficientes a formar a 

conv icção do  ju iz .  4 .  Recurso  desprov ido  . ”  (N . U 

0003131-68.2017.8.11.0013, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a 

concessão do benefício da justiça gratuita ao autor e, de consequência, 

neste ponto, REVOGO a decisão id. 21108088. Pelo exposto, intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovAR o recolhimento das custas de distribuição, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Sorriso-MT, 28 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002852-13.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO TELES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002852-13.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

DANILO TELES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL VISTOS 

ETC, Danilo Teles ajuizou “Ação Previdenciária” em face do Instituto 

Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos, almejando, em 

síntese, a concessão do benefício de aposentadoria híbrida. 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 12 de agosto de 2020, às 13h30min. Fixo como ponto controvertido 

a existência de atividade rural exercida pelo autor 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 do autor 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, 22 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003273-03.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CELSO ALVES HOMEM (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003273-03.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

CELSO ALVES HOMEM REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Celso Alves Homem ajuizou “Ação Previdenciária” em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos, 

almejando, em síntese, a concessão do benefício de aposentadoria 

híbrida. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência formulado 

pela parte, indefiro-o, tendo em vista que a ocorrência de uma Pandemia 

não é fundamento para que seja concedido o benefício previdenciário 

liminarmente ao autor, pois a tutela provisória de urgência possui 

requisitos próprios a serem preenchidos, o que não ocorre no caso dos 

autos. Assim, mantenho a decisão de ref. 20217212 pelos seus próprios 

fundamentos. 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 12 de agosto de 2020, às 14h00min. Fixo como ponto 

controvertido a existência de atividade rural exercida pelo autor 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 do autor 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, 

22 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003577-02.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GONCALVES RODRIGUES (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 DECISÃO Processo: 1003577-02.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOSE GONCALVES RODRIGUES REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTOS ETC, José Gonçalves Rodrigues ajuizou “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, 

qualificados nos autos, almejando, em síntese, a concessão do benefício 

de aposentadoria híbrida. 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 12 de agosto de 2020, às 

14h30min. Fixo como ponto controvertido a existência de atividade rural 

exercida pelo autor 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, 
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observando o art. 450, do Código de Processo Civil, sob pena de 

preclusão. Atente-se o patrono do autor 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, 22 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002381-60.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DA SILVA FALCAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-O (ADVOGADO(A))

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002381-60.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

MARIA DA SILVA FALCAO REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, Maria da Silva 

Falcão 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 “hidronefrose severa (dilação do rim) aproximadamente 

20mm, cistos renais e atrofia parcial do rim esquerdo” Narra que requereu 

o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado pela 

autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade laborativa”. 

Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o 

necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de 

Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 

98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com 

insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais 

e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma 

da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na 

petição inicial, na contestação, na petição para ingresso de terceiro no 

processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o 

pedido se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos 

pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo, antes de 

indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação do preenchimento 

dos referidos pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de 

insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o 

art. 4º da Lei nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas 

a declaração da parte hipossuficiente de que não possui condições para 

arcar com as custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua 

família, elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade 

quanto à pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos 

indícios em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a 

concessão da justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o 

exercício do direito constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei 

Fundamental, consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa 

toada: “Não existindo provas contundentes que venham a espancar a 

presunção de veracidade de hipossuficiência para a concessão da 

assistência judiciária gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio 

da boa-fé”. (TJMT – RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles 

de Figueiredo – j. 03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - 

GRATUIDADE DE JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO 

REQUERENTE - RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter 

condições de arcar com as custas do processo e honorários 

advocatícios, sem prejuízo próprio ou de sua família, tem direito ao 

benefício da Justiça gratuita, nos termos do art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) 

Necessidade da concessão da benesse de forma a garantir o exercício do 

direito fundamental do livre acesso à justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª 

Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a 

gratuidade da justiça. II - Da tutela de urgência. Como visto, pretende a 

parte autora, via antecipação de tutela, a concessão do benefício de 

auxílio-doença nesta fase de cognição sumária, ao argumento de estar 

incapacitada para as atividades laborativas, bem como, que ao final da 

presente ação o mesmo lhe seja concedido de forma definitiva. O pedido 

de tutela urgência em caráter liminar está amparado no Código de 

Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos seguintes. Tratando-se, 

porém, de pedido que visa antecipar um dos efeitos da tutela final 

pretendida pela parte, qual seja, a constituição de pagamento de benefício 

auxílio-doença em favor da parte requerente, o caso é de análise dos 

requisitos próprios à concessão da tutela de urgência almejada. Do 

disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, em particular no seu § 

3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à concessão da medida 

de urgência à ausência de perigo de irreversibilidade dos efeitos da 

decisão que concederá a tutela. “Art. 300. A tutela de urgência será 

concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. (...) § 

3o A tutela de urgência de natureza antecipada não será concedida 

quando houver perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão.” Em que 

pesem os argumentos expendidos na exordial, assim como os 

documentos acostados aos autos, compulsando detidamente o feito não 

vislumbro de plano, ao menos nessa quadra processual, os requisitos 

necessários à concessão da tutela de urgência pleiteada, no caso, a 

demonstração concreta da incapacidade laboral da requerente. É sabido 

que, para o deferimento da antecipação dos efeitos da tutela jurisdicional 

pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se convença da 

probabilidade do direito, além de se fazer necessária a presença do 

fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado útil do 

processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de antecipação 

dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência antecipatória só 

deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança do direito 

pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos exigidos 

pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o que se 

verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba com 

caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo de 

irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 13h00min 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 
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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, 23 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002412-80.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO FRAGA DE MELLO OAB - MT0008166A (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: 1002412-80.2020.8.11.0040. AUTOR: 

RAIMUNDO FERREIRA DE BRITO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Processo: 1002412-80.2020.8.11.0040 VISTOS ETC, Raimundo 

Ferreira de Brito 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 filiado da Previdência Social e se 

encontra incapacitado para o trabalho em decorrência do diagnóstico de 

“Outros transtornos de discos intervertebrais (CID: M51), dor lumbago com 

ciática (CID: M54.4), Outras Artroses (CID: M19), Outras Artroses (CID: 

M19), Outras Mononeuropatias (CID: G58), Outras Deformidades 

Adiquiridas dos Membros (CID: M21), 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 incapacitado para o trabalho, 

bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 
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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 13h50min 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, 27 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003678-39.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA FATIMA DE QUADROS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO LUIZ GOBBI OAB - MT0019229A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1003678-39.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

TEREZINHA FATIMA DE QUADROS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL VISTOS ETC, INDEFIRO o pedido de reconsideração da 

decisão que indeferiu a antecipação de tutela (id. 25176864), e mantenho 

a decisão anterior pelos seus próprios fundamentos, tendo em vista que 

os documentos novos acostados pela autora não são hábeis a 

comprovar, em juízo de cognição sumária, a existência de incapacidade 

laborativa da autora. Outrossim, diante da necessidade de perícia médica, 

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). Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 14h20min 

para a realização da perícia, que acontecerá nas dependências do fórum 

desta Comarca. A parte requerente deverá se apresentar para a perícia 

na data designada portando 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, 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. Faculto às partes, dentro 

de 15 (quinze) dias, contados da intimação do despacho de nomeação do 

perito, indicar seus assistentes técnicos, nos termos do artigo 465 § 1º 

inciso I e II do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para que 

apresentem quesitos,no prazo de 15 (quinze) dias. Com a perícia nos 

autos abra-se vista as partes a fim de que se manifestem no prazo de 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo certifique-se e venham os autos 

conclusos. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário. Sorriso-MT, 27 de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da 

Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002258-62.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DURVALINO PEDROSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DESPACHO Processo: 1002258-62.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

DURVALINO PEDROSO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS VISTOS ETC, Trata-se de “Ação Previdenciária” ajuizada por 

Durvalino Pedroso em face do Instituto Nacional do Seguro Nacional - 

INSS, qualificados nos autos. Postula o benefício previdenciário de 

aposentadoria por tempo de contribuição, com pedido de reconhecimento 

de atividade rural em regime de economia familiar, na condição de 

segurado especial. Requer a concessão dos benefícios da gratuidade da 

justiça. Decido. 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 
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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. Cite-se a 

parte requerida, com vistas dos autos, para, querendo, responder à 

presente demanda, no prazo legal, que será contado em dobro, na forma 

do art. 183 do Código de Processo Civil. Oficie-se à Agência local do INSS 

desta comarca, solicitando, no prazo de 05 (cinco) dias o envio da 

documentação completa do requerimento administrativo formulado pela 

parte autora, bem como, informações a respeito do benefício pleiteado. 

Expeça-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000675-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DIRCEIDE CRISTINO IZIDORIO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELLEN XIMENA BAPTISTA DE CARVALHO OAB - MT17232/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000675-76.2019.811.0040 Requerente: Dirceide Cristino 

Izidorio Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Dirceide Cristino Izidorio ajuizou a presente “Ação Previdenciária" em face 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício de salário-maternidade. Relatou ser 

filiada da Previdência Social, bem como, em virtude do nascimento dos 

gêmeos, Luis Felipe e Eduardo Izidorio, ocorrido no dia 06/07/2018, 

requereu junto ao INSS em 21/07/2018 a concessão do benefício 

salário-maternidade, no entanto, indevidamente negado, ao argumento de 

que partir de 1º de setembro de 2003 não é devido o pagamento de salário 

maternidade para a segurada empregada. Forte em tais fundamentos 

pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com documentos. 

Em contestação (id. 19073065), o defendeu a improcedência dos pedidos, 

ao fundamento que a autora não demonstrou sua condição de segurada à 

época do nascimento dos filhos, uma vez que não verteu contribuições 

para o sistema da maneira determinada em lei. Juntou documentos. 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, pois, 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. Como relatado, postula a autora a concessão do 

benefício salário-maternidade, em razão do nascimento dos gêmeos, Luis 

Felipe e Eduardo Izidorio, ocorrido no dia 06/07/2018, ao que se opõe o 

requerido, aduzindo, em suma, a não demonstrou da condição de 

segurada da autora à época do nascimento dos filhos. Razão não assiste 

à autarquia ré. No caso dos autos, o extrato do CNIS (id. 17844357) revela 

que a autora contribuiu por tempo mínimo legal para a concessão do 

benefício salário-maternidade, assim como, na forma do art. 15, inciso II, § 

2°, vigente à época do nascimento dos filhos, mantinha a qualidade de 

segurada da Previdência Social. “Art. 15. Mantém a qualidade de 

segurado, independentemente de contribuições: (...) II - até doze meses 

após a cessação das contribuições, o segurado que deixar de exercer 

atividade remunerada abrangida pela Previdência Social, que estiver 

suspenso ou licenciado sem remuneração ou que deixar de receber o 

benefício do Seguro-Desemprego; § 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. (...)” Com efeito, 

comprovado pela autora a qualidade de segurada no momento do 

nascimento dos filhos, nos termos do art. 71 e ss da Lei n° 8.213/91, a 

concessão do beneficio salário-maternidade é medida que se impõe na 

espécie. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO-MATERNIDADE. 

SEGURADA URBANA DESEMPREGADA. DESPEDIDA SEM JUSTA CAUSA. 

LEGITIMIDADE PASSIVA DO INSS. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. 1. 

Comprovados a maternidade, a qualidade de segurada e o cumprimento do 

período de carência, é devido o benefício de salário-maternidade à autora. 

2. A Lei nº 8.213/91 não exige a comprovação de vínculo empregatício 

para a concessão de salário-maternidade, bastando a comprovação da 

manutenção da qualidade de segurada. 3. O fato de ser atribuição da 

empresa pagar o salário-maternidade no caso da segurada empregada 

não afasta a responsabilidade final do INSS pelo pagamento do benefício, 

na medida em que a empresa tem direito a efetuar compensação com as 

contribuições incidentes sobre a folha de salários e demais rendimentos. 

4. Nas ações em que se trata da concessão desse benefício, os 

honorários advocatícios devem corresponder a um salário-mínimo, de 

acordo com os precedentes deste Tribunal.” (TRF-4 - AC: 

50260743720174049999 5026074-37.2017.4.04.9999, Relator: MÁRCIO 

ANTÔNIO ROCHA, Data de Julgamento: 26/02/2019, TURMA REGIONAL 

SUPLEMENTAR DO PR) “PREVIDENCIÁRIO. SALÁRIO MATERNIDADE. 

QUALIDADE DE SEGURADA COMPROVADA. RESPONSABILIDADE DO 

INSS PELO PAGAMENTO. BENEFICIO DEVIDO. JUROS DE MORA E 

CORREÇÃO MONETÁRIA. I- O salário-maternidade é benefício 

previdenciário devido à segurada gestante durante 120 dias, com início no 

período entre 28 dias antes do parto e a data de sua ocorrência ou, ainda, 

ao segurado ou segurada da Previdência Social que adotar ou obtiver 

guarda judicial para fins de adoção de criança é devido 

salário-maternidade pelo período de 120 (cento e vinte) dias. (Redação 

dada pela Lei nº 12.873, de 2013). II - No caso de falecimento da segurada 

ou segurado que fizer jus ao recebimento do salário-maternidade, o 

benefício será pago, por todo o período ou pelo tempo restante a que teria 

direito, ao cônjuge ou companheiro sobrevivente que tenha a qualidade de 

segurado, exceto no caso do falecimento do filho ou de seu abandono, 

observadas as normas aplicáveis ao salário-maternidade. O benefício 

será pago durante o período entre a data do óbito e o último dia do término 

do salário-maternidade originário e será calculado sobre: (Incluído pela Lei 

nº 12.873, de 2013). III - A concessão do benefício independe de carência, 

nos termos do artigo 26, inciso VI, da Lei nº 8.213/91. IV- A 

responsabilidade pelo recolhimento das contribuições é do empregador, 

com fundamento no § 2º do artigo 28 da Lei nº 8.212/91. V- O 

salário-maternidade é devido a todas as seguradas da Previdência Social, 

gestantes ou adotantes, sejam elas empregadas, avulsas, domésticas, 

contribuintes especial, facultativa ou individual, ou mesmo desempregada. 

VI - Especificamente em relação à segurada desempregada, a matéria foi 

regulamentada no parágrafo único do artigo 97 do Decreto nº 6.122/07, 

que dispõe que "durante o período de graça a que se refere o art. 13, a 

segurada desempregada fará jus ao recebimento do salário-maternidade 

nos casos de demissão antes da gravidez, ou, durante a gestação, nas 

hipóteses de dispensa por justa causa ou a pedido, situações em que o 
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benefício será pago diretamente pela previdência social". VII - Nos termos 

do art. 15, inciso II, cumulado com o § 2º da lei nº 8.213/91, manteve a 

qualidade de segurada até março de 2015. VIII - Na data do nascimento do 

filho da autora em 29.12.2014 (fls. 22), a autora ostentava a qualidade de 

segurada da Previdência Social. IX - A correção monetária e os juros 

moratórios incidirão nos termos do Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal em vigor, por ocasião 

da execução do julgado. X - Apelação do INSS parcialmente provida.” 

(TRF-3 - APELREEX: 00014195820144036139 SP, Relator : 

DESEMBARGADOR FEDERAL DAVID DANTAS, Data de Julgamento: 

18/09/2017, OITAVA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:02/10/2017) Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

formulado na inicial para CONDENAR o Instituto Nacional do Seguro Social 

- INSS ao pagamento do benefício previdenciário salário-maternidade em 

favor de Dirceide Cristino Izidorio, no valor do salário-benefício de acordo 

com o artigo 72 da Lei n.º 8.213/91. 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, 

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 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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006897-94.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUGENIA CASTRO FRANCO (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)

 

Processo nº 1006897-94.2018.8.11.0040 Requerente: Eugênia Castro 

Franco Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social – INSS VISTOS ETC, 

Eugênia Castro Franco ajuizou a presente “Ação Previdenciária c/c Pedido 

Liminar” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS almejando a 

condenação do requerido ao restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e/ou à concessão de aposentadoria por invalidez. Para 

tanto, aduziu ser filiado da Previdência Social, bem como, totalmente 

incapacitado para o trabalho em razão das seguintes enfermidades: 

sindrome do manguito rotador (CID 75.1). Verberou que em razão das 

moléstias incapacitantes ajuizou demanda judicial (Código 112538), o qual 

em Instância Superior concedeu à autora o beneficio de auxílio-doença, 

atualmente, aguardando o pagamento dos créditos pela autarquia 

demandada. Asseverou que a partir de novembro de 2018 teve a 

continuidade do beneficio indeferido pelo requerido mediante convocação 

para Perícia de Revisão de benefício. Aduziu, no entanto, que a 

incapacidade permanece, bem como, que as moléstias se agravaram, 

portanto, fazendo jus à concessão do benefício. Forte em tais 

fundamentos pugnou pela procedência dos pedidos. Instruiu a inicial com 

documentos. .A decisão id. 16721561 concedeu liminarmente o benefício 

auxílio-doença em favor da autora. Em contestação (id. 17432282), o 

requerido defendeu a improcedência dos pedidos, frente à ausência de 

incapacidade laborativa da requerente, bem como, a necessidade de 

perícia médica judicial para o fim de atestar a incapacidade do segurado. 

Juntou documentos e apresentou quesitos. Réplica id. 17475031. A 

decisão id. 18058971 acolheu o pedido de produção de prova pericial e, 

para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 21981182. É o 

necessário. Decido. Como relatado, postula a parte autora a concessão do 

benefício de aposentadoria por invalidez e/ou restabelecimento do 

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; 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. 17432285) 

revela que a autora contribuiu durante o período legalmente exigido, tanto 

é que já lhe havia sido concedido judicialmente o benefício auxílio-doença, 

autos Código 112538. Quanto à incapacidade laborativa da autora, o laudo 

pericial realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 21981182) consignou 

que a parte autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E DEFINITIVA 

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 de auxílio-doença (10/11/2018) 

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. 

APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. SÍNDROME DO MANGUITO ROTADOR, 

DOENÇA DEGENERATIVA DISCAL,  LOMBOCIATALGIA , 

CERVICOBRAQUIALGIA E ARTROSE. COMPROVAÇÃO. 1. Tendo o laudo 

pericial demonstrado que a autora sofre de síndrome do manguito rotador 

ombro E; doença degenerativa discal; lombociatalgia; cervicobraquialgia e 

artrose (M75.1; M51.3; M54.4; M53.1 e M19.9), moléstias que lhe causam 

efetiva incapacidade definitiva para o exercício da atividade profissional, 

impõe-se a concessão de aposentadoria por invalidez a partir da DER. 2. 

Doenças preexistentes não são óbices à concessão de benefícios por 

incapacidade, caso a incapacidade laboral derive de progressão ou 

agravamento da doença, nos termos do art. 42, § 2º, da LBPS/91.” (TRF-4 

- AC: 170232420164049999 SC 0017023-24.2016.4.04.9999, Relator: 

PAULO AFONSO BRUM VAZ, Data de Julgamento: 05/04/2018, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC) 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 Eugênia Castro Franco, no valor do 

salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91, 

bem como, o pagamento do 13º salário, desde A DATA DA CESSAÇÃO 

DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, OU SEJA, 10/11/2018. Ratifico a liminar 

id. 16721561. 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 DA 

CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO AUXÍLIO-DOENÇA, 10/11/2018, OBSERVADO 
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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. 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: Eugênia Castro Franco CPF: 

937.968.971-34 RG: 1180436-0 (SESP/MT) Data de nascimento: 

18/07/1967 Nome da mãe: Romana Castro Endereço do segurado (a): Rua 

Aracruz, nº 3031, Bairro Estrela do Sul, 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: 10/11/2018.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003440-20.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE LUCIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS COLDEBELLA OAB - MT21969/O (ADVOGADO(A))

JORGE YASSUDA OAB - MT8875-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

Processo nº. 1003440 -20.2019.8.11.0040 Exequente: Jose Lucio dos 

Santos Executado: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Diante do silêncio da parte executada quanto aos cálculos dos 

exequentes, conforme certidão id. 25427463, HOMOLOGO os cálculos 

exequendos (id`s. 23133909 e 23133912) para que surtam seus efeitos 

jurídicos e legais. Escoado o prazo recursal, certifique-se. Empós, 

expeça-se o competente Precatório ou RPV (Requisição de Pequeno 

Valor) na forma postulada, com posterior remessa ao TRF da 1º Região 

com cópias de todo o necessário. Após, arquive-se o presente feito, sem 

baixa na distribuição, até a informação do pagamento pelo executado. 

Informados os pagamentos, expeçam-se os alvarás judiciais de 

levantamento na forma almejada. Após, conclusos. Às providências. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Sorriso/MT, 22 de abril de 2020. 

Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006875-36.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIA MARIA FURTADO DE SOUSA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1006875-36.2018.8.11.0040 Requerente: Antônia Maria 

Furtado de Sousa Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

VISTOS ETC, Antônia Maria Furtado de Sousa ajuizou a presente “Ação 

Previdenciária” em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS 

almejando a condenação do requerido à concessão do benefício de 

auxílio-doença e/ou aposentadoria por invalidez. Relatou ser filiada da 

Previdência Social, bem como, totalmente incapacitada para o trabalho em 

razão das moléstias narradas na inicial. Verberou que em razão das 

moléstias incapacitantes ajuizou demanda judicial (Código 85048), na qual 

lhe foi concedido o beneficio de aposentadoria por invalidez, decisão 

transitada em julgado. Asseverou que a partir de outubro de 2018 teve a 

continuidade do beneficio indeferido pelo requerido mediante convocação 

para Perícia de Revisão de benefício. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id. 17432563), o requerido 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. 

Réplica 17475020. A decisão id. 18058953 acolheu o pedido de produção 

de prova pericial e, para tanto, nomeou perito judicial. Laudo Pericial id. 

21943228. 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. 17432564) 

revela que a autora contribuiu durante o período legalmente exigido, tanto 

é que já lhe havia sido concedido judicialmente o benefício de 

aposentadoria por invalidez, autos Código 85048, decisão transitada em 

julgado. Quanto à incapacidade laborativa da autora, o laudo pericial 

realizado por médico nomeado pelo juízo (id. 21943228) consignou que a 

parte autora está INCAPACITADA DE FORMA TOTAL E DEFINITIVA 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 (22/10/2018) 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 
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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 Antônia Maria Furtado de 

Sousa, no valor do salário-benefício de acordo com os artigos 28 e 29 da 

Lei n.º 8.213/91, bem como, o pagamento do 13º salário, desde a data da 

cessação do benefício DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em 

22/10/2018. 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 cessação do 

benefício DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ em 22/10/2018, 

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, 

22 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito Nome: 

Antônia Maria Furtado de Sousa. CPF: 736.620.623-72. RG: 2530879-3 

(SESP/MT). Data de nascimento: 05/01/1968. Nome da mãe: Maria da 

Conceição. Endereço do segurado (a): Rua Iraí, nº 1081, Bairro Boa 

Esperança I, 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: 

22/10/2018.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004783-85.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANERI LANGARO (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 SENTENÇA Processo: 1004783-85.2018.8.11.0040. AUTOR(A): 

ANERI LANGARO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

Vistos. ANERI LANGARO, qualificado 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. O pedido de tutela de urgência foi 

indeferido, no entanto, foi concedido os benefícios da gratuidade. 

Devidamente citada, a Autarquia Federal apresentou contestação, 

requerendo a improcedência do pedido inicial, sob o argumento de que a 

parte não preenche o tempo mínimo de carência estabelecido por lei para a 

concessão do benefício em tela. 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 foram inquiridas 

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. (Redação dada pela Lei nº 9.032, de 1995) § 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 os seguintes: a) idade mínima: 60 

anos (mulher) e 65 anos (homem); c) 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). Pois bem. Em análise do conjunto probatório, 

verifica-se que a parte autora não preenche os requisitos para a 

concessão da aposentadoria pleiteada, tendo em vista que no que se 

refere ao quesito etário, de acordo com a CTPS do reclamante, CNIS de id. 

14765144 - pág. 3 - e a informação da própria petição inicial, o autor vai 

completar 62 (sessenta e dois) anos de idade em 19/04/2020, posto que 

nascido em 19/04/1958, sendo certo ainda que não houve a juntada de 

documentos pessoais. Ainda que haja comprovação de atividades rurais e 

urbanas pela carência exigida, o benefício de aposentadoria por idade 

urbana exige o cumprimento de dois requisitos cumulativamente: idade 

mínima, de 65 anos, no caso dos autos, e período de carência. Logo, 

diante do cenário apresentado, ante a inexistência cumulativa dos 

requisitos previstos em lei para a concessão do benefício previdenciário 

requerido, não resta alternativa senão a improcedência do pleito. Ante o 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002392-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE DEUS RODRIGUES FERREIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PEDRO TEODORO DE OLIVEIRA OAB - MT26118/O 

(ADVOGADO(A))

LEANDRO CARLOS DAMIANI OAB - MT0020866-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: 1002392-89.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

JOAO DE DEUS RODRIGUES FERREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS ETC, João de 

Deus Rodrigues Ferreira 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 filiado da Previdência Social e se 

encontra incapacitado para o trabalho em decorrência do diagnóstico de 

“dor lombar baixa (CID10 -M54.5 ); Diabetes; melhor acuidade visual 

corrida de 20/25 em olho direito (OD ) e amaurose com olho esquerdo (OE 

). Tonometria normal em ambos os olhos (AO ). Biomicroscopia ormal em 

OD e seclusão pupilar e catarata total em OE. À fundoscopia múltiplas 

cicatrizes corioretinianas em OD e impraticável em OE por seclusão 

pupilar. Cegueira em OE é irreversível (CID10 – H52.1; H52.2; H26.2; H21.4; 

H31.0; H54.4”. Narra que requereu o benefício administrativamente, 
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todavia, o pedido foi negado pela autarquia ré, ao fundamento de 

“ausência de incapacidade laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. 

Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. Decido. I – Da 

gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil em seus 

artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural 

ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para 

pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios 

tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de 

gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para o trabalho, 

bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 13h20min 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 
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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, 23 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1004015-28.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

NAPOLEAO THADEU GATO DERRE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL KRZYZANSKI OAB - MT0009489A (ADVOGADO(A))

ALEX TOCANTINS MATOS OAB - MT5483-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado do Matro Grosso - Fazenda Estadual - SEFAZ - SECRETARIA DE 

ESTADO DE FAZENDA (REQUERIDO)

PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA GERAL DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REPRESENTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1004015-28.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

NAPOLEAO THADEU GATO DERRE REQUERIDO: ESTADO DO MATRO 

GROSSO - FAZENDA ESTADUAL - SEFAZ - SECRETARIA DE ESTADO DE 

FAZENDA REPRESENTADO: PROCURADOR CHEFE DA PROCURADORIA 

GERAL DO ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS ETC, Sobre o 

reconhecimento jurídico do pedido e documentos juntados pelo Estado de 

Mato Grosso no Id. 22566422, MANIFESTE-SE o autor em 15 (quinze) dias. 

Após, imediatamente conclusos. SORRISO, 28 de abril de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005845-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DEMARI WEBBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005845-29.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLAVO DEMARI WEBBER RÉU: ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 

Vistos/CF Trata-se de Ação Declaratória de Nulidade de Ato Administrativo 

com Pedido de Tutela de Urgência proposta por OLAVO DEMARI WEBBER, 

em face do GERENTE EXECUTIVO DA SEMA - SECRETARIA DO ESTADO 

DO MEIO AMBIENTE, requerendo, em sede de liminar, seja determinada a 

suspensão do andamento do pad 667951/2010, consequentemente os 

efeitos do termo de embargo 106757/2010 e auto de infração 125938/2010 

e da CDA n° 20192091841, bem como seja recebida e aceita a caução 

oferecida, consistente nos maquinários ‘‘grupo de gerador com quadro de 

comando e transferência automática em rampa com motos CUMIS e 

gerador WEG de 450 KWA, com um quadro de comando ECLIPSE’’ e 

‘‘PLAINA MASTER TRONIC M630/2, c/ cardan. Com inversor de frequência, 

com CLP na regulagem da altura, motorização 7.5,30; 40CV, c/ quadro de 

comando ligado no 81008’’, para garantia dos débitos exigidos na CDA 

retro mencionada. Com a inicial juntaram documentos. Vieram-me os autos 

conclusos. É o relatório. Decido. Inicialmente, importa ressaltar que não se 

trata, tomando por base o processo administrativo anexo, de dívida ativa 

tributária, mas de crédito que tem origem em multa administrativa de 

natureza não-tributária imposta no Auto de Infração Ambiental nº 

125938/2010, aplicada pela SEMA no importe de R$132.000,00 (cento e 

trinta e dois mil reais). No caso, a parte autora ofereceu em caução os 

seguintes bens: ‘‘grupo de gerador com quadro de comando e 

transferência automática em rampa com motos CUMIS e gerador WEG de 

450 KWA, com um quadro de comando ECLIPSE’’ e ‘‘PLAINA MASTER 

TRONIC M630/2, c/ cardan. Com inversor de frequência, com CLP na 

regulagem da altura, motorização 7.5,30; 40CV, c/ quadro de comando 

ligado no 81008’’, não informando em nenhum momento o valor de mercado 

dos maquinários ofertados. Pois bem. A concessão da tutela de urgência, 

prevista no artigo 300 do CPC/15, in verbis, impõe a presença da 

probabilidade do direito do autor e o perigo de dano, de modo a infundir no 

julgador, em face de cognição sumária, o convencimento de que a parte 

merece a prestação jurisdicional pleiteada. Ademais, não se pode olvidar 

que os requisitos legais para a antecipação dos efeitos da tutela 

jurisdicional não toleram a dúvida, a obscuridade e a incerteza: 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. In casu, em uma análise perfunctória do tema 

em exame, não se logra localizar, por ora, tal prova contundente, uma vez 

que a matéria discutida na demanda é controvertida e demanda minuciosa 

análise de todos os elementos de prova apresentados nos autos. Nesse 

contexto, inviável o reconhecimento do direito alegado em fase de 

cognição sumária. Some-se a isso o fato de que a caução oferecida pela 

parte autora não se presta para a satisfação das exigências legais 

sobreditas para a suspensão do crédito tributário, com fundamento no 

disposto no artigo 38, caput, da Lei 6.830/80, combinado com o artigo 151, 

inciso II, do Código Tributário Nacional, e Súmula 112/STJ, in verbis: O 

depósito somente suspende a exigibilidade do credito tributário se for 

integral e em dinheiro. Como cediço, o artigo 151, II, do CTN traz a previsão 

da suspensão da exigibilidade do crédito tributário, pelo depósito do seu 

montante integral. Ainda que o crédito derivado de multa administrativa não 

ostente natureza tributária, a jurisprudência se orienta, de forma 

amplamente majoritária, no sentido de se aplicar a tais casos, por analogia, 

a regra esculpida no CTN. A par disso, o CPC/15, no artigo 300, § 1°, 

autoriza, para o deferimento da tutela de urgência, que o juiz exija caução, 

de modo a garantir o ressarcimento de eventuais danos que a outra parte 

possa sofrer com a medida. Acerca da matéria refiro os seguintes 

julgados: INMETRO. AUTUAÇÃO. INSCRIÇÃO EM DÍVIDA ATIVA. DEPÓSITO 

INTEGRAL DO VALOR DA MULTA. SUSPENSÃO. CADIN. Somente é 

possível a suspensão da inscrição em cadastros de inadimplentes se 

houver depósito do valor incontroverso (...), pela parte devedora, nos 

termos do entendimento já firmado pelo STJ. Efetuado o depósito integral 

do valor da multa, impõe-se a suspensão da sua exigibilidade, devendo o 

INMETRO abster-se de inscrever a parte agravante no CADIN até o 

julgamento da ação ordinária em que se discute a autuação que deu 

origem à penalidade. (TRF4, AG 5014775-97.2011.404.0000, Quarta 

Turma, Relator p/ Acórdão João Pedro Gebran Neto, D.E. 08/03/2012) 

PROCESSUAL CIVIL E TRIBUTÁRIO. SUSPENSÃO DA EXIGIBILIDADE DO 

CRÉDITO TRIBUTÁRIO MEDIANTE OFERECIMENTO DE CAUÇÃO EM BENS. 

INVIABILIDADE. SÚMULA 112/STJ. 1. Conforme já disposto no decisum 

combatido, é firme a jurisprudência do STJ no sentido de que, para que 

seja suspensa a exigibilidade de créditos tributários, o depósito deve ser 

feito na sua integralidade e em dinheiro, consoante o disposto no artigo 

151, II, do CTN e a inteligência da Súmula 112/STJ: 'O depósito somente 

suspende a exigibilidade do crédito tributário se for integral e em dinheiro'. 

2. Agravo Regimental não provido. (AgRg no AREsp 354.521/GO, Rel. 

Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/09/2013, 

DJe 12/09/2013) (Destaquei). Dentro desse arcabouço legal e 

jurisprudencial, somente o depósito integral e em dinheiro suspende a 

exigibilidade do crédito. Por todo exposto, INDEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada. Cite-se a parte Requerida para, querendo, contestar a ação, no 

prazo legal, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Intime-se. Às providências.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005845-29.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

OLAVO DEMARI WEBBER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS DE MOURA HORTA OAB - MT9811/B (ADVOGADO(A))

KAMILLA PAVAN BALEN OAB - RS66874-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE 

DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA (REU)

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1005845-29.2019.8.11.0040. AUTOR(A): 

OLAVO DEMARI WEBBER REU: ILMO SENHOR SECRETÁRIO DA SEMA - 

SECRETARIA DO MEIO AMBIENTE DO ESTADO DE MATO GROSSO - SEMA 
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VISTOS ETC, Considerando a caução apresentada pelo autor (Id. 

23730508), DEFIRO o pedido liminar para determinar a imediata 

SUSPENSÃO da CDA n. 20192091841, até final desfecho da presente 

ação. Em tempo, providencie o autor a correção do polo passivo para nele 

fazer constar o ESTADO DE MATO GROSSO, considerando que as 

secretarias estaduais não possuem personalidade jurídica. Manifeste-se o 

autor sobre a contestação em 15 (quinze) dias. Tome-se por termo a 

caução apresentada. Cumpra-se. SORRISO, 28 de abril de 2020. Valter 

Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001583-36.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ODONIR BISOLO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELEOMAR RENE BLOCHER OAB - MT0017865A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SADI ZONTA (TESTEMUNHA)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1001583-36.2019.8.11.0040. REQUERENTE: 

ODONIR BISOLO REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, Odonir Bisolo ajuizou “Ação Previdenciária” em face do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, qualificados nos autos, 

almejando, em síntese, a concessão do benefício de aposentadoria 

híbrida. 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 12 de agosto de 2020, às 15h00min. Fixo como ponto 

controvertido a existência de atividade rural exercida pelo autor 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 do autor 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, 

24 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007683-41.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE ESTANISLAU SIEBERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1007683-41.2018.8.11.0040 VISTOS ETC, O autor postulou 

pedido de desistência da presente demanda, em razão de haver pedido de 

cumprimento de sentença de outra ação judicial com o mesmo objeto 

(autos n° 5050-26.2008.811.0040, Código 48141). Na espécie, registro 

que o requerido sequer foi citado, razão pela qual não há óbice à 

pretensão do requerente. Ante o exposto, com fundamento no art. 485, 

inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas. Arquive-se com baixa na 

distribuição. Registre-se. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 

24 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007660-95.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HUGO SERGIO DA SILVA (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 n° 1007660 -95.2018.8.11.0040 Requerente: Hugo Sergio da 

Silva Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Hugo Sergio da Silva ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em face do 

INSS - Instituto Nacional do Seguro Social almejando a condenação do 

requerido à concessão do benefício aposentadoria por tempo de 

contribuição. Narrou que exerceu e ainda exerce atividades que colocam 

em risca à sua saúde e integridade física de forma permanente e habitual, 

como mecânico e torneira mecânico, pois, exposto a agente físico, químico 

e ruído em elevado nível, bem como, de forma habitual e permanente, 

conforme PPP`s (Perfil Profissiográfico Previdenciário). Verberou que à 

época do requerimento administrativo detinha 22 (vinte e dois) anos e 11 

(onze) mês de contribuições à Previdência Social, requerendo a 

concessão do benefício na via administrativa (NB 174.643.894-8), no 

entanto, negado pela autarquia requerida ao fundamento da ausência de 

tempo mínimo de contribuição. Instruiu a inicial com documentos. Em 

contestação (id. 18180891), o requerido defendeu a improcedência dos 

pedidos, ao fundamento de que o segurado não comprovou a nocividade e 

a habitualidade das atividades exercidas por meio dos PPPs nos períodos 

narrados na peça de ingresso. Juntou documentos. Réplica id. 21343256 É 

o necessário. Decido. Nos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, a ação comporta julgamento antecipado, eis que inexiste 

necessidade de produção de prova em audiência ou qualquer outro tipo de 

instrução, tratando-se, pois, da 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). Portanto, conheço diretamente do pedido, com 

fundamento no art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. A pretensão 

inicial não prospera. In casu, os documentos acostados aos autos, em 

especial o estrato do CNIS (id. 18180590) e os PPP`s (Perfil 

Profissiográfico Previdenciário) (id`s. 18180579 e 18180576) revelam que 

o autor não preencheu o período mínimo legal necessário para a 

concessão do beneficio postulado inicial. Não havendo a comprovação da 

carência mínima contributiva por parte do segurado, ônus de sua 

incumbência, à luz do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil[1], não 

há que se falar em concessão do benefício de aposentadoria por tempo 

de contribuição em atividade especial. A propósito: “PREVIDENCIÁRIO. 

APOSENTADORIA ESPECIAL. APOSENTADORIA POR TEMPO DE 

CONTRIBUIÇÃO. ATIVIDADE ESPECIAL RECONHECIDA EM PARTE. RUÍDO. 

REQUISITOS PARA APOSENTAÇÃO NÃO PREENCHIDOS. SENTENÇA 

REFORMADA. - A Lei nº 8.213/91 preconiza, no art. 57, que o benefício 

previdenciário da aposentadoria especial será devido, uma vez cumprida a 

carência exigida, ao segurado que tiver trabalhado sujeito a condições 

especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade física, durante 15 

(quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme dispuser a lei - 

Foram contempladas três hipóteses distintas à concessão da 

aposentadoria por tempo de contribuição: segurados que cumpriram os 

requisitos necessários à concessão do benefício até a data da publicação 

da EC n. 20/98 (16/12/1998); segurados que, embora filiados, não 

preencheram os requisitos até o mesmo prazo e, por fim, segurados 

filiados após a vigência daquelas novas disposições legais - Tempo de 

serviço especial parcialmente reconhecido - A somatória do tempo de 

serviço laborado pela parte autora não autoriza a concessão da 

aposentadoria especial ou a aposentadoria por tempo de contribuição - 

Condenação equitativa ao pagamento de honorários advocatícios, 
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conforme a sucumbência recursal das partes, observada a gratuidade da 

justiça - Apelação da Autarquia Federal parcialmente provida.” (TRF-3 - 

Ap: 00013163820194039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR FEDERAL 

GILBERTO JORDAN, Data de Julgamento: 24/04/2019, NONA TURMA, Data 

de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:09/05/2019) Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos formulados na inicial e, por 

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 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, 24 de abril 

de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 373. O ônus 

da prova incumbe: I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito; 

(...)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1007688-63.2018.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ILOTAR JOSE SOARES DE CAMPOS (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 n° 1007688-63.2018.8.11.0040 Requerente: Ilotar José Soares 

de Campos 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 em recalcular o 

benefício de aposentadoria por idade concedida administrativamente em 

11/10/2013, sem, porém, formular a concessão do benefício 

administrativamente, assim como não juntou seu comprovante de 

endereço. Tratando-se de fato novo e ainda não apreciado pela autarquia 

ré, a questão do autor já estar recebendo o benefício de aposentadoria 

por idade e postular pelo recálculo do valor do benefício, por si só, não 

afasta a necessidade de requerimento administrativo de revisão da renda 

mensal do benefício, conforme pretendido pelo segurado e, de 

consequência, demonstrar seu interesse processual, tema enfrentado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631240. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO DE BENEFÍCIO. MATÉRIA DE FATO E 

DOCUMENTOS NÃO LEVADOS AO CONHECIMENTO DA ADMINISTRAÇÃO. 

NECESSIDADE DE PRÉVIO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO 

DESPROVIDA. 1. Restou definida pelo Supremo Tribunal Federal, no 

julgamento do RE nº 631.240, com repercussão geral reconhecida, a 

questão relativa à necessidade de requerimento administrativo para os 

processos judiciais envolvendo a concessão, a revisão ou o 

restabelecimento de benefício previdenciário, estabelecendo-se, ainda, 

regras de transição para as ações distribuídas até 03/09/2014. 2. Após 

pedido realizado em 04/01/2010, foi concedido à parte autora o benefício 

de aposentadoria por tempo de contribuição. 3. Pretende a parte autora, 

porém, a revisão deste benefício para que seja contabilizado o período 

trabalhado em atividade rural (17/01/1968 a 31/07/1974). 4. Embora se 

trate de caso de revisão de benefício, hipótese em que inicialmente o 

prévio requerimento administrativo seria dispensável, o pedido não pode 

ser formulado diretamente em juízo, uma vez que, no caso, sua 

apreciação depende da análise de matéria de fato ainda não levada ao 

conhecimento da Administração. 5. Apelação da parte autora desprovida.” 

(TRF-3 - ApCiv: 00108602120174039999 SP, Relator: DESEMBARGADOR 

FEDERAL NELSON PORFIRIO, Data de Julgamento: 11/06/2019, DÉCIMA 

TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 DATA:19/06/2019) Ante o 

exposto, intime-se o requerente na pessoa de seu advogado (a) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e juntar aos 

autos seu comprovante de endereço atualizado, bem como, em igual 

prazo, o requerimento administrativo e seu indeferimento pela autarquia 

requerida quanto à revisão da RMI do benefício anteriormente concedido, 

sob pena de extinção do feito sem resolução de mérito, 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. Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000425-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANSELMO DOS SANTOS KLAUS (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)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo: 1000425-43.2019.8.11.0040 Requerente: Anselmo dos Santos 

Klaus Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, 

Anselmo dos Santos Klaus ajuizou a presente “Ação Previdenciária” em 

face do INSS - Instituto Nacional do Seguro Social almejando a 

condenação do requerido à concessão do benefício aposentadoria por 

tempo de contribuição. Narrou que a partir de 1980 passou a exercer a 

atividade de mecânico, a qual lhe colocou em risca à sua saúde e 

integridade física de forma permanente e habitual, pois, exposto a agentes 

nocivos químicos derivados de hidrocarbonetos (óleos minerais, graxas e 

lubrificantes) e derivados de petróleo (óleo diesel, gasolina e graxa), 

conforme PPP`s (Perfil Profissiográfico Previdenciário) acostado aos 

autos. Esclareceu que as mencionadas atividades tiveram início antes das 

disposições do Decreto n° 2.172, de 05.03.1997, assim como que inscritas 

nos quadros dos anexos dos Decretos n°s 53.831/64 e 53.080/79 e, por 

se tratarem de atividades nocivas à sua saúde, é devida a aplicação do 

índice multiplicador de 1,4 sobre os períodos, bem como, a possibilidade de 

conversão do tempo especial em comum, por força do art. 58 da Lei n° 

8.213/91. Asseverou que somadas todas as suas contribuições em 

estágio comum, assim como daquelas em período especial convertidas em 

tempo comum, resta, assim, ultrapassado o tempo legal mínimo exigido 

para autorizar a concessão benefício de aposentadoria pleiteado na inicial. 

Verberou que em 06/07/2017 requereu a concessão do benefício na via 

administrativa, todavia, negado pela autarquia requerida, ao fundamento 

da ausência de tempo mínimo de contribuição, pois, não reconheceu a 

especialidade das atividades exercidas como mecânico entre os períodos 

de 01/09/2009 a 11/02/2014; 12/02/2014 a 29/08/2014; 01/04/2015 a 

16/08/2016. Forte em tais fundamentos pugnou pela procedência dos 

pedidos. Instruiu a inicial com documentos. Em contestação (id. 19065199), 

o requerido suscitou os efeitos da prescrição quinquenal como prejudicial 

de mérito. No mérito defendeu a improcedência dos pedidos, ao 

fundamento de que segurado não comprovou a nocividade e a 

habitualidade das atividades por meio dos PPP`s e a impossibilidade de 

conversão do tempo especial postulado em comum. Juntou documentos. 

Réplica id. 20406501. É o necessário. Decido. Nos termos do art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, a ação comporta julgamento 

antecipado, eis que inexiste necessidade de produção de prova em 

audiência ou qualquer outro tipo de instrução, tratando-se, pois, 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). Portanto, conheço diretamente do pedido, com fundamento no art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Entretanto, havendo preliminares 

ou questão processual pendentes de exame, imperiosa sua análise antes 

de se avançar ao mérito ad causam. 1. Prescrição Em contestação (id. 

19065199), a autarquia ré suscitou os efeitos da prescrição quinquenal 
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como prejudicial de mérito em relação as parcelas vencidas nos últimos 5 

(cinco) anos anteriores à distribuição da demanda. A tese não prospera. 

Isso porque, entre a data do requerimento administrativo (06/07/2017) e o 

ajuizamento da presente demanda (25/01/2019) não restaram 

ultrapassados mais de 5 (cinco) anos a se verificar a aplicação do 

instituto da prescrição quinquenal sobre eventuais créditos em favor do 

autor, isso no caso de procedência ou parcial procedência do pedido 

inicial. Afasto, pois, a prejudicial de mérito. 2. Mérito Pretende o autor o 

reconhecimento de todos os períodos narrados na inicial como em 

atividade nociva à sua saúde na função de mecânico, porquanto, 

reconhecido tão somente em parte pelo INSS, ao fundamento de sua 

pretensão no Perfil Profissiográfico Profissional (PPP), bem como, a 

conversão do tempo especial em comum e condenação do requerido à 

concessão do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição. A 

pretensão inaugural prospera. De início, resta incontroverso que na data 

de entrada do requerimento do benefício (DER) – 270/4/2017 – o segurado 

contava com 28 (vinte e oito) anos, 11 (onze) meses e 16 (dezesseis) 

dias de contribuição, computado o tempo comum e especial convertido em 

comum, conforme comunicado de decisão acostado aos autos. Destarte, a 

controvérsia firmada na lide caminha tão somente quanto ao período 

posterior a 01/09/2009, porquanto, não reconhecida a especialidade da 

atividade do autor como mecânico. Vencida tal premissa, cumpre observar 

que na espécie deve prevalecer o princípio tempus regit actum, ou seja, a 

lei a ser aplicada deve ser aquela de regência à época do exercício da 

atividade pelo segurado e, no caso de nova legislação, seus efeitos 

partem do início da vigência da nova lei, não retroagindo seus efeitos à lei 

anterior. Nesse sentido, às atividades exercidas posteriormente à Lei n° 

9.032/95, exigisse-se para o mesmo efeito a devida comprovação 

mediante formulários SB-40 e DSS-8030, expedidos pelo INSS e 

preenchidos pelo próprio empregador, bem como, a partir da entrada em 

vigor da Medida Provisória nº 1.596/14/97, convertida na Lei nº 9.528 /97, 

por meio de laudo técnico de condições ambientais do trabalho. Na 

espécie, o requerente mediante Perfil Profissiográfico Profissional (PPP) 

comprovou que o exercício da atividade de mecânico laborada posterior à 

Lei n° 9.032/95 eram de risco à sua saúde e integridade física. Nesse 

sentido, a função do autor do mecânico junto à empresa TJ Retificadora 

Ltda entre 01/09/2009 a 11/02/2014 era de risco à sua saúde, vez que em 

contato com os seguintes agentes: fumos metálicos, óleos e graxas e 

radiação ionizante (id. 17582654). Igualmente, era de risco a atividade do 

autor como mecânico entre 01/04/2015 a 16/0/2016 exercida perante a 

empresa Retisol Retífica, Comércio e Distribuição de Peças, porquanto, 

exposto a derivados de petróleo (óleo diesel, gasolina e graxa), ruído e 

calor (id. 17582654). Assim, demonstrado que as atividades exercidas 

pelo segurado entre 01/09/2009 a 11/02/2014 e 01/04/2015 a 16/0/2016 

eram de risco à saúde e a integridade física, é imperioso o reconhecimento 

da especialidade da atividade nestes períodos. A propósito: 

“PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO - 

NATUREZA ESPECIAL DE ATIVIDADES - TORNEIRO MECÂNICO - 

ENQUDRAMENTO PROFISSIONAL. CONSECTÁRIOS. I. O reconhecimento 

do tempo especial depende da comprovação do trabalho exercido em 

condições especiais que, de alguma forma, prejudique a saúde e a 

integridade física do autor. II. A atividade de "torneiro mecânico" pode ser 

equiparada à de laminador e moldador, constantes do Decreto 53.831/64, 

e sua natureza especial pode ser reconhecida apenas pelo 

enquadramento profissional até 28.04.1995, ocasião em que passou a ser 

indispensável a apresentação do formulário específico e, a partir de 

05.03.1997, do laudo técnico ou do perfil profissiográfico previdenciário. III. 

Viável o reconhecimento da natureza especial das atividades exercidas 

de 02.10.1967 a 31.10.1975 e de 02.02.1976 a 24.06.1982. IV. 

Somando-se os períodos reconhecidos como especiais 

administrativamente e nestes autos, o autor tem 24 anos, 7 meses e 1 dia, 

tempo insuficiente para a concessão da aposentadoria especial. 

Entretanto, faz jus à revisão da RMI da aposentadoria por tempo de 

contribuição, desde o pedido administrativo - 14.11.2007. V. A correção 

monetária será aplicada em conformidade com a Lei n. 6.899/81 e 

legislação superveniente, de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos da Justiça Federal, observados os termos 

do julgamento final proferido na Repercussão Geral no RE 870.947, em 

20/09/2017, ressalvada a possibilidade de, em fase de execução do 

julgado, operar-se a modulação de efeitos, por força de decisão a ser 

proferida pelo STF. VI. Os juros moratórios serão calculados de forma 

global para as parcelas vencidas antes da citação, e incidirão a partir dos 

respectivos vencimentos para as parcelas vencidas após a citação. E 

serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, na forma dos arts. 1.062 do 

antigo CC e 219 do CPC/1973, até a vigência do CC/2002, a partir de 

quando serão de 1% (um por cento) ao mês, na forma dos arts. 406 do 

CC/2002 e 161, § 1º, do CTN. A partir de julho de 2.009, os juros 

moratórios serão de 0,5% (meio por cento) ao mês, observado o disposto 

no art. 1º-F da Lei n. 9.494/97, alterado pelo art. 5º da Lei n. 11.960/2009, 

pela MP n. 567, de 13.05.2012, convertida na Lei n. 12.703, de 07.08.2012, 

e legislação superveniente, bem como Resolução 458/2017 do Conselho 

da Justiça Federal. VII. Os honorários advocatícios são fixados em 10% 

das parcelas vencidas até esta decisão. VIII. Apelação do autor 

parcialmente provida.” (TRF-3 - Ap: 00029292720134036112 SP, Relator: 

DESEMBARGADORA FEDERAL MARISA SANTOS, Data de Julgamento: 

19/12/2018, NONA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:04/02/2019) “PREVIDENCIÁRIO. REVISÃO. APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. CONVERSÃO EM APOSENTADORIA 

ESPECIAL. ATIVIDADE ESPECIAL. MECÂNICO. HIDROCARBONETOS. 1. Até 

29/04/95 a comprovação do tempo de serviço laborado em condições 

especiais era feita mediante o enquadramento da atividade no rol dos 

Decretos 53.831/64 e 83.080/79. A partir daquela data até a publicação da 

Lei 9.528/97, em 10/03/1997, por meio da apresentação de formulário que 

demonstre a efetiva exposição de forma permanente, não ocasional nem 

intermitente, a agentes prejudiciais a saúde ou a integridade física. Após 

10/03/1997, tal formulário deve estar fundamentado em laudo técnico das 

condições ambientais do trabalho, assinado por médico do trabalho ou 

engenheiro do trabalho. Quanto aos agentes ruído e calor, o laudo pericial 

sempre foi exigido. 2. O uso do equipamento de proteção individual - EPI 

pode ser insuficiente para neutralizar completamente a nocividade a que o 

trabalhador esteja submetido. (STF, ARE 664335/SC, Tribunal Pleno, 

Relator Ministro Luiz Fux, j. 04/12/2014, DJe-029 DIVULG 11-02-2015 

Public 12/02/2015). 3. Possibilidade de conversão de atividade especial em 

comum, mesmo após 28/05/98. 4. Admite-se como especial a atividade de 

mecânico, exposto aos agentes nocivos hidrocarbonetos (óleos, 

lubrificantes, diesel e graxa) e fumos metálicos, previstos no item 1.2.11 

do Decreto 53.831/648. 5. A correção monetária, que incide sobre as 

prestações em atraso desde as respectivas competências, e os juros de 

mora devem ser aplicados de acordo com o Manual de Orientação de 

Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal e, no que couber, 

observando-se o decidido pelo e. Supremo Tribunal Federal, quando do 

julgamento da questão de ordem nas ADIs 4357 e 4425. 6. Os juros de 

mora incidirão até a data da expedição do precatório/RPV, conforme 

decidido em 19.04.2017 pelo Pleno do e. Supremo Tribunal Federal quando 

do julgamento do RE 579431, com repercussão geral reconhecida. A partir 

de então deve ser observada a Súmula Vinculante nº 17. 6. Os honorários 

advocatícios devem observar as disposições contidas no inciso II,do § 4º, 

do Art. 85, do CPC, e a Súmula 111, do e. STJ. 7. A autarquia 

previdenciária está isenta das custas e emolumentos, nos termos do Art. 

4º, I, da Lei 9.289/96, do Art. 24-A da Lei 9.028/95, com a redação dada 

pelo Art. 3º da MP 2.180-35/01, e do Art. 8º, § 1º, da Lei 8.620/93. 8. 

Apelação desprovida e remessa oficial, havida como submetida, provida 

em parte.” (TRF-3 - AC: 00357465520154039999 SP, Relator: 

DESEMBARGADOR FEDERAL BAPTISTA PEREIRA, Data de Julgamento: 

29/08/2017, DÉCIMA TURMA, Data de Publicação: e-DJF3 Judicial 1 

DATA:06/09/2017) Com efeito, a soma dos mencionados períodos em 

atividade de risco e sobre eles a aplicação do fator multiplicador de 1,4, 

acrescidos dos demais períodos em atividade especial e convertidos em 

comum, bem como daqueles unicamente comuns, inclusive, já 

reconhecidos pela autarquia ré, concluo ultrapassado o período 

contributivo mínimo legal para a concessão do benefício de aposentadoria 

por tempo de contribuição. Logo, a procedência dos pedidos é medida que 

se impõe na espécie. Por fim, não prospera a tese do requerido quanto à 

impossibilidade de conversão do período de atividade especial do 

segurado em comum para efeito de tempo de contribuição, com esteio na 

Medida Provisória n° 1.663/98, convertida na Lei n° 9.711/98. In casu, há 

que se revelar que a citada lei não manteve o mesmo dispositivo inserido 

na Medida Provisória, ou seja, não revogou o disposto no § 5° do art. 57, 

da Lei n° 8.213/91, cabendo, portanto, a conversão do tempo especial em 

comum, verbis: “Art. 57. A aposentadoria especial será devida, uma vez 

cumprida a carência exigida nesta Lei, ao segurado que tiver trabalhado 

sujeito a condições especiais que prejudiquem a saúde ou a integridade 

física, durante 15 (quinze), 20 (vinte) ou 25 (vinte e cinco) anos, conforme 

dispuser a lei. (...) § 5º O tempo de trabalho exercido sob condições 
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especiais que sejam ou venham a ser consideradas prejudiciais à saúde 

ou à integridade física será somado, após a respectiva conversão ao 

tempo de trabalho exercido em atividade comum, segundo critérios 

estabelecidos pelo Ministério da Previdência e Assistência Social, para 

efeito de concessão de qualquer benefício. Sobre o tema, colho os 

arestos: “PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. APOSENTADORIA. 

RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO ESPECIAL. ATIVIDADE DE 

PEDREIRO EM OBRA DE CONSTRUÇÃO CIVIL. APOSENTADORIA POR 

TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 1. Não há óbice ao reconhecimento da 

especialidade do trabalho prestado em face da exposição a álcalis 

cáusticos (cimento) até o início da vigência da Lei nº 9.032/95, tanto pela 

exposição ao cimento, como pelo enquadramento por categoria 

profissional (código 2.3.3 do Quadro Anexo ao Decreto n.º 53.831/64 - 

construção de edifícios, barragens e pontes). 2. É possível a conversão 

do tempo especial em comum, sendo irrelevante, nesse particular, o 

advento da MP nº 1.663, convertida na Lei nº 9.711/1998.” (TRF-4 - AC: 

50017821720194049999 5001782-17.2019.4.04.9999, Relator: ADRIANE 

BATTISTI, Data de Julgamento: 05/11/2019, QUINTA TURMA) 

“PREVIDENCIÁRIO. PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

ACOLHIMENTO. SANEAMENTO DE ERRO MATERIAL. APOSENTADORIA 

POR TEMPO DE CONTRIBUIÇÃO. 1. É possível a conversão do tempo 

especial em comum, sendo irrelevante, nesse particular, o advento da MP 

nº 1.663, convertida na Lei nº 9.711/1998. 2. Cabível o acolhimento de 

embargos de declaração, para sanar erro material referente à contagem 

do tempo de serviço.” (TRF-4 - AC: 50197153720184049999 

5019715-37.2018.4.04.9999, Relator: ADRIANE BATTISTI, Data de 

Julgamento: 05/11/2019, QUINTA TURMA) Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial para RECONHECER os 

períodos em atividade especial do segurado como mecânico entre 

01/09/2009 a 11/02/2014 e 01/04/2015 a 16/0/2016, bem como, 

CONDENAR o INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS ao 

pagamento do benefício previdenciário de aposentadoria por tempo de 

serviço em favor de Anselmo dos Santos Klaus, A CONTAR DO 

REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO, qual seja, 06/07/2017, no valor a ser 

calculado pela autarquia federal de acordo os recolhimentos do 

contribuinte. Por consequência, JULGO EXTINTO O FEITO COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fulcro no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. 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. Quanto 

às prestações vencidas desde A DATA DO REQUERIMENTO 

administrativo, 06/07/2017, 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. 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: Anselmo dos Santos Klaus CPF: 

502.912.469-15 RG: 3.410.078-0 (SESP/PR) Data de nascimento: 

15/02/1962 Nome da mãe: Otília Guilhermina dos Santos Endereço do 

segurado (a): Rua Michigan, n° 1078, Bairro Tropical, Sorriso/MT Benefício 

concedido: Aposentadoria por Tempo de Contribuição Renda mensal: a ser 

calculada pela autarquia federal de acordo os recolhimentos do 

contribuinte Data do início – DIB: 06/07/2017

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000772-76.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ADELINO E SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURO MEAZZA OAB - MT11110/B (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1000772-76.2019.8.11.0040 Requerente: Antônio Adelino E 

Silva 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 

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 13h30min 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 na comprovação da incapacidade do 

requerente 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 

SANEADO O FEITO. Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter 

Fabrício 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: 1000931-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE BERLESI (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 1000931-19.2019.8.11.0040 Requerente: Marlene Berlesi 

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 

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 
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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 13h40min 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 qualidade da autora como 

segurada da Previdência Social, bem como, sua 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 SANEADO O FEITO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter Fabrício 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: 1000936-41.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE MAIA MIRANDA MOREIRA (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)

 

Processo n° 1000936-41.2019.8.11.0040 Requerente: Marlene Maia 

Miranda Moreira Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social VISTOS 

ETC, Em tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente os 

autos, noto irregularidade na inicial que impõe sua emenda. De início, 

observo que a decisão id. 18054043 não foi objeto de reanálise por meio 

da interposição do recurso pertinente por parte da autora. Colhe-se dos 

autos que a autora almeja a condenação da autarquia ré ao 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença e/ou aposentadoria por 

invalidez, sem, porém, formular a concessão do benefício 

administrativamente, conforme apontado na decisão id. 18054043 e, de 

consequência, demonstrar seu interesse processual, tema enfrentado 

pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do RE 631240. Ante o 

exposto, intime-se a requerente na pessoa de seu advogado (a) para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, EMENDAR a inicial e juntar aos 

autos o requerimento administrativo e seu indeferimento pela autarquia 

requerida quanto aos benefícios postulados na inicial, sob pena de 

extinção do feito sem resolução de mérito, 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. 

Intime-se. Cumpra-se. Sorriso-MT, 27 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001052-47.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO IVANILDO PEREIRA (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)

 

Processo nº 1001052-47.2019.811.0040 Requerente: Antonio Ivanildo 

Pereira 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 

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 14h30min 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 qualidade do autor como 

segurado da Previdência Social, bem como, sua 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 SANEADO O FEITO. 

Às providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 24 de abril de 2020. Valter Fabrício 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: 1001763-52.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGAS APARECIDA MOREIRA DA SILVA LAUTERER ROMEIRO 

(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)

 

Processo n° 1001763-52.2019.8.11.0040 Requerente: Domingas 

Aparecida Moreira da Silva Lauterer Romeiro Requerido: Instituto Nacional 

do Seguro Social - INSS VISTOS ETC, Em tempo, chamo o feito à ordem. 

Compulsando atentamente os autos, concluo que a benesse da gratuidade 

da justiça concedida à autora na decisão id. 18779907 deve ser revista. 

Nesse sentido, o preâmbulo da inicial aponta a qualificação da autora 

como sendo de FINANCEIRA, bem como, seus últimos salários de 

contribuições superam em mais de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), conforme 
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extrato do CNIS (id. 18776582), circunstâncias que, num primeiro 

momento, afasta a presunção de miserabilidade aduzida pela postulante 

na peça de ingresso, devendo, portanto, ser melhor apurada mediante a 

juntada de novos documentos. Ante o exposto, com fundamento no artigo 

9°, caput, e artigo 10 do Código de Processo Civil[1], intime-se a parte 

autora por meio de seu advogado (a) para, querendo, no prazo de 15 

(quinze) dias, EMENDAR a inicial e juntar aos autos as 3 (três) últimas 

declarações de renda e/ou outros documentos que atestem fielmente seu 

estado de pobreza, sob pena de revogação da gratuidade da justiça. Nada 

postulado, certifique-se. Após, conclusos. Intimem-se. Sorriso-MT, 27 de 

abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito [1]Art. 9º Não 

se proferirá decisão contra uma das partes sem que ela seja previamente 

ouvida. (...) Art. 10. O juiz não pode decidir, em grau algum de jurisdição, 

com base em fundamento a respeito do qual não se tenha dado às partes 

oportunidade de se manifestar, ainda que se trate de matéria sobre a qual 

deva decidir de ofício.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002408-43.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALISON DE MORAES GODOI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCOS ABRAAO SILVA LIMA OAB - MT24646/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO DECISÃO Processo: 1002408-43.2020.8.11.0040. REQUERENTE: 

ALISON DE MORAES GODOI REQUERIDO: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL VISTOS ETC, Alisson de Moraes Godoi 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 filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para 

o trabalho em decorrência do diagnóstico de “tumor hipofisário, com 

hemianopsia bilateral e cefaleia refratária, CID 10: D43”. Narra que 

requereu o benefício administrativamente, todavia, o pedido foi negado 

pela autarquia ré, ao fundamento de “ausência de incapacidade 

laborativa”. Postula a gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com 

documentos. É o necessário. Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais 

O Código de Processo Civil em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe 

que, verbis: “Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou 

estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as 

despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à 

gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. O pedido de gratuidade da 

justiça pode ser formulado na petição inicial, na contestação, na petição 

para ingresso de terceiro no processo ou em recurso. (...) § 2o O juiz 

somente poderá indeferir o pedido se houver nos autos elementos que 

evidenciem a falta dos pressupostos legais para a concessão de 

gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, determinar à parte a 

comprovação do preenchimento dos referidos pressupostos. § 3o 

Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência deduzida 

exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei nº 

1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração da 

parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para o trabalho, 

bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja concedido de 

forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter liminar está 

amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e parágrafos 

seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar um dos 

efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a constituição de 

pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte requerente, o 

caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da tutela de 

urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de Processo Civil, 

em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito imprescindível para à 

concessão da medida de urgência à ausência de perigo de 

irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. “Art. 300. 

A tutela de urgência será concedida quando houver elementos que 

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

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. De outra banda, por se tratar de verba 

com caráter alimentar, qualquer adiantamento implicará em patente perigo 

de irreversibilidade a parte contrária, o que à luz da regra esculpida no art. 

300, § 3º do Código de Processo Civil impossibilita a concessão da tutela 

de urgência na forma pretendida. Com efeito, inexistentes os requisitos 

legais do art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão da 

medida pleiteada, INDEFIRO o pedido de tutela de urgência. III - Da Prova 

Pericial Antes de determinar a citação da autarquia federal requerida, em 

atenção à Recomendação Conjunta do Conselho Nacional de Justiça-CNJ, 

datada de 01/12/2015, extraída do Ofício Circular n. 14/2016-DAP, 

DETERMINO: i) A intimação do requerido para que, no prazo de 10 (dez) 

dias, junte aos autos cópia do processo administrativo promovido pela 

parte autora, incluindo eventuais perícias administrativas e/ou informes 

dos sistemas informatizados relacionados às perícias realizadas; ii) A 

realização de perícia médica, e, para tanto, NOMEIO como perito o Dr. 

Fabio Junior da Silva, CRM 9227/MT, que deverá cumprir o encargo 

independente de compromisso, sob a fé do seu grau (artigo 466 do NCPC). 

iii) Designo o dia 27 de agosto de 2020, às 14h00min 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 
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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, 27 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001841-46.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SOELI DE FATIMA FIUZA FORQUEZATTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo n° 1001841-46.2019.8.11.0040 Requerente: Soeli de Fátima 

Fiuza Forquezatto Requerido: Instituto Nacional do Seguro Social - INSS 

VISTOS ETC, Em tempo, chamo o feito à ordem. Compulsando atentamente 

os autos, concluo que a benesse da gratuidade da justiça concedida à 

autora na decisão id. 18871540 deve ser revista. Nesse sentido, o 

preâmbulo da inicial aponta a qualificação da autora como sendo de 

EMPRESÁRIA, circunstância que, por si só, afasta a presunção de 

miserabilidade aduzida pela postulante na peça de ingresso. Se isso não 

bastasse, o requerido juntou extrato do Infoseg (id. 19963673) revelando 

além de considerado patrimônio imóvel e móvel da autora, a existência de 

uma empresa de transporte de sua propriedade, no caso, GSF Vivo 

Cargas EIRELI, CNPJ 26.752.973/0001-70, cujo capital social é de R$ 

97.000,00 (NOVENTA E SETE MIL REAIS), conforme consulta junto ao sítio 

eletrônico da Receita Federal do Brasil, extrato em anexo. Com efeito, as 

informações de patrimônio da requerente apurada nos autos afastam 

totalmente o estado de miserabilidade narrado na declaração de 

hipossuficiência id. 18818658. Ademais, cabe ressaltar que a presunção 

da veracidade das alegações expostas pela postulante na declaração de 

hipossuficiência (id. 18818658) é relativa, ou seja, podendo ser afastada 

se houver prova inequívoca que a parte requerente possui condições de 

arcar com as despesas processuais, o que se verifica no caso dos autos, 

pois não condiz com o considerado patrimônio da autora, demonstrando, 

assim, não se tratar de pessoa em estado de carência financeira a 

justificar a manutenção da concessão do benefício. Acerca do tema, a 

doutrina ensina que: "Pode o juiz denegar o benefício 'ex officio', 

independentemente da impugnação da parte contrária, se nos autos 

houver elementos suficientes para demonstrar a inexistência da situação 

de pobreza. Assim como há o interesse público em conceder o benefício a 

quem dele necessite, a fim de garantir o acesso de todos à Justiça, 

também há interesse público em não admitir que quem não seja pobre se 

utilize indevidamente do privilégio. Não pode o juiz, porém, negar a 

gratuidade sem que haja prova clara nesse sentido. O benefício só pode 

ser denegado de ofício se houver prova inequívoca de que o postulante 

não se ajusta ao perfil de beneficiário da gratuidade. Tal prova em 

contrário pode até mesmo decorrer das próprias afirmações da parte que 

requer o benefício." (cf. Augusto Tavares e Rosa Marcacini, Assistência 

Jurídica, Assistência Judiciária e Justiça Gratuita, Forense, 2003, p. 103, 

apud A. I. 541.797-4/6-00, da 9ª Câmara de Direito Privado deste Tribunal 

de Justiça). A propósito: “RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

OBRIGAÇÃO DE FAZER - REVOGAÇÃO DE GRATUIDADE DA JUSTIÇA - 

AUSÊNCIA DE FUNDAMENTAÇÃO - INEXISTÊNCIA - FUNDAMENTAÇÃO 

SUCINTA E BASEADA EM EVIDÊNCIA QUE AFASTAM A 

HIPOSSUFICIÊNCIA - NÃO COLACIONAOU DECLARAÇÃO DE POBREZA - 

REQUISITO INDISPENSÁVEL - SERVIDOR PÚBLICO ESTADUAL - NÃO 

COMPROVAÇÃO QUE AS DESPESAS PESSOAIS QUE IMPOSSIBILITAM 

PAGAMENTO DAS CUSTAS E PROCESSSUAIS E HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS - RECURSO DESPROVIDO. 1. Deve ser mantida a 

sentença que indeferiu a gratuidade da justiça quando não há nos autos 

comprovantes de despesas que demonstrassem que sua renda está 

completamente comprometida com o seu sustento e de sua família, pelo 

contrário, constata-se que o recorrente encontra-se em uma situação 

financeira confortável e que lhe permite arcar com as custas processuais 

sem nenhuma dificuldade, já que é servidor público estadual. 2.

[...]Declaração de hipossuficiência que se reveste de presunção relativa 

de veracidade, podendo ser afastada se houver nos autos prova 

inequívoca a convencer o juiz de que a parte requerente possui condições 

de arcar com as despesas processuais, o que se afigura na espécie. 3. 

Não trouxe o agravante documentos comprobatórios de que o pagamento 

das custas ameaçaria o seu sustento. (AI 13203/2016, DESA. HELENA 

MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E 

COLETIVO, Julgado em 24/04/2017, Publicado no DJE 10/05/2017).3.[...]A 

Constituição não exige que a decisão seja extensamente fundamentada. O 

que se exige é que o juiz ou tribunal dê as razões de seu convencimento 

(STF-2ª Turma, AI 162.089-8-DF-AgRg, rel. Min. CARLOS VELLOSO, j. 

12.12.95), notadamente quando existem elementos suficientes a formar a 

conv icção do  ju iz .  4 .  Recurso  desprov ido  . ”  (N . U 

0003131-68.2017.8.11.0013, , MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, 

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 

09/07/2018, Publicado no DJE 28/11/2018) Destarte, INDEFIRO ex officio a 

concessão do benefício da justiça gratuita à autora e, de consequência, 

neste ponto, REVOGO a decisão id. 18871540. Pelo exposto, intime-se a 

parte autora na pessoa de seu advogado (a) para, no prazo de 15 

(quinze) dias, comprovAR o recolhimento das custas de distribuição, sob 

pena de extinção do feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, 

inciso X, do Código de Processo Civil. Nada postulado, certifique-se. Após, 

conclusos. Intimem-se. Sorriso-MT, 27 de abril de 2020. Valter Fabrício 

Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001501-05.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO WINCKLER RIBAS (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)

 

Processo: 1001501-05.2019.8.11.0040 Requerente: João Paulo Winckler 

Ribas Requerido: Instituto Nacional Do Seguro Social VISTOS ETC, O autor 

postulou pedido de desistência da presente demanda, em razão de não ter 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 327 de 411



mais interesse no prosseguimento da lide (id. 29103384). Ante o exposto, 

não havendo óbice quanto à pretensão do autor, com fundamento no art. 

485, inciso VIII, do Código de Processo Civil, HOMOLOGO o pedido de 

desistência da ação e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO 

SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. 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 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, 27 de abril de 2020. 

Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002477-75.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO MACHADO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARINA WU ZORUB OAB - MT11433/B (ADVOGADO(A))

POLIANA PERIN BURATO OAB - MT24663/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: 1002477-75.2020.8.11.0040. AUTOR(A): 

PEDRO MACHADO REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

VISTOS ETC, PEDRO MACHADO ajuíza a presente “Ação Previdenciária 

c/c Pedido de Antecipação de Tutela” em face do INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos qualificados nos autos, almejando 

liminarmente o restabelecimento do benefício auxílio-doença. Alega que é 

filiado da Previdência Social e se encontra incapacitado para o trabalho 

desde o ano de 2010 em decorrência de “fortes dores na coluna e 

problemas no coração”, vindo a sofrer infarto no ano de 2013. Aduz que 

em razão do seu quadro de saúde ajuizou a ação previdenciária código 

100949, que tramitou perante este juízo, lhe sendo concedido o benefício 

de auxílio-doença até a sua efetiva reabilitação profissional. Narra que o 

benefício concedido judicialmente foi cessado de forma indevida em 

29/10/2019, pois ainda se encontra incapacitado para o trabalho. Postula a 

gratuidade da justiça. Instruiu a inicial com documentos. É o necessário. 

Decido. I – Da gratuidade das custas judiciais O Código de Processo Civil 

em seus artigos 98 e 99, §§ 2º e 3° dispõe que, verbis: “Art. 98. A pessoa 

natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos 

para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários 

advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.” “Art. 99. 

O pedido de gratuidade da justiça pode ser formulado na petição inicial, na 

contestação, na petição para ingresso de terceiro no processo ou em 

recurso. (...) § 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido se houver nos 

autos elementos que evidenciem a falta dos pressupostos legais para a 

concessão de gratuidade, devendo, antes de indeferir o pedido, 

determinar à parte a comprovação do preenchimento dos referidos 

pressupostos. § 3o Presume-se verdadeira a alegação de insuficiência 

deduzida exclusivamente por pessoa natural.” Outrossim, o art. 4º da Lei 

nº 1.060/1950 da Lei de Assistência Judiciária exige apenas a declaração 

da parte hipossuficiente de que não possui condições para arcar com as 

custas do processo sem prejuízo de seu sustento ou de sua família, 

elemento suficiente para caracterizar a presunção de veracidade quanto à 

pobreza declarada, especialmente, quando ausentes nos autos indícios 

em sentido contrário. Na espécie, entendo ser impositiva a concessão da 

justiça gratuita à parte postulante a fim de lhe permitir o exercício do direito 

constitucional insculpido no art. 5º, inciso XXXV, da Lei Fundamental, 

consistente no livre acesso ao Poder Judiciário. Nessa toada: “Não 

existindo provas contundentes que venham a espancar a presunção de 

veracidade de hipossuficiência para a concessão da assistência judiciária 

gratuita, esta deve ser mantida em nome do princípio da boa-fé”. (TJMT – 

RAI nº 97.585/2008 – 3ª Câm. Cív. – Rel. Des. Diocles de Figueiredo – j. 

03/11/08 - unânime). “AGRAVO DE INSTRUMENTO - GRATUIDADE DE 

JUSTIÇA - INDÍCIOS DE INCAPACIDADE FINANCEIRA DO REQUERENTE - 

RECURSO PROVIDO. A parte que declara não ter condições de arcar com 

as custas do processo e honorários advocatícios, sem prejuízo próprio ou 

de sua família, tem direito ao benefício da Justiça gratuita, nos termos do 

art. 4º da Lei nº 1.060/50 (...) Necessidade da concessão da benesse de 

forma a garantir o exercício do direito fundamental do livre acesso à 

justiça. Recurso provido”. (TJMT – 1ª Câm. Cív. – RAI nº 108.087/09 – j. 

12/01/10 – DJ 19/01/10). Defiro, pois, a gratuidade da justiça. II - Da tutela 

de urgência. Como visto, pretende a parte autora, via antecipação de 

tutela, a concessão do benefício de auxílio-doença nesta fase de 

cognição sumária, ao argumento de estar incapacitado para as atividades 

laborativas, bem como, que ao final da presente ação o mesmo lhe seja 

concedido de forma definitiva. O pedido de tutela urgência em caráter 

liminar está amparado no Código de Processo Civil em seu art. 300 e 

parágrafos seguintes. Tratando-se, porém, de pedido que visa antecipar 

um dos efeitos da tutela final pretendida pela parte, qual seja, a 

constituição de pagamento de benefício auxílio-doença em favor da parte 

requerente, o caso é de análise dos requisitos próprios à concessão da 

tutela de urgência almejada. Do disposto no art. 300 do Código de 

Processo Civil, em particular no seu § 3º, verifica-se que é requisito 

imprescindível para à concessão da medida de urgência à ausência de 

perigo de irreversibilidade dos efeitos da decisão que concederá a tutela. 

“Art. 300. A tutela de urgência será concedida quando houver elementos 

que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao 

resultado útil do processo. (...) § 3o A tutela de urgência de natureza 

antecipada não será concedida quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.” Em que pesem os argumentos expendidos na 

exordial, assim como os documentos acostados aos autos, compulsando 

detidamente o feito não vislumbro de plano, ao menos nessa quadra 

processual, os requisitos necessários à concessão da tutela de urgência 

pleiteada, no caso, a demonstração concreta da incapacidade laboral do 

requerente. É sabido que, para o deferimento da antecipação dos efeitos 

da tutela jurisdicional pretendida pelo demandante, é mister que o Juiz se 

convença da probabilidade do direito, além de se fazer necessária a 

presença do fundado receio de perigo de dano ou do risco ao resultado 

útil do processo. Destarte, conclui-se que, por ser uma medida de 

antecipação dos efeitos da sentença de mérito, a tutela de urgência 

antecipatória só deve ser deferida quando demonstrada a verossimilhança 

do direito pleiteado. A não comprovação do atendimento aos pressupostos 

exigidos pela lei inviabiliza a presunção de legalidade do deferimento, o 

que se verifica no caso dos autos. No caso dos autos, verifico que o 

benefício de auxílio-doença concedido judicialmente ao autor possuía 

prazo determinado, qual seja, “até sua efetiva reabilitação ou 

recuperação, o que deverá ser fiscalizado pelo requerido” conforme 

determinado na sentença. Portanto, não houve, em tese, violação à 

determinação judicial pela autarquia. 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 abril de 2020, às 14h10min para a realização da 

perícia, que será realizada 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) Arbitro os honorários periciais no 

valor de R$ 400,00 (quatrocentos 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. 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, 
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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, 27 

de abril de 2020. Valter Fabricio Simioni da Silva Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001842-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EUSTAQUIO OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JUSILEI CLAUDIA CANOSSA OAB - MT21749/O (ADVOGADO(A))

AIRTON CELLA OAB - MT3938/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Processo nº 1001842-31.2019.811.0040 Requerente: Eustaquio Oliveira 

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 oral e outras providências. 1. Das provas Colhe-se dos autos que a 

parte autoral postulou pela produção de prova oral a fim de comprovar o 

período de atividade campesina narrada na inicial. O pedido de produção 

de prova oral deve ser acolhido. Na espécie, a produção de prova oral se 

revela imprescindível para o deslinde da controvérsia quanto à atividade 

rural do requerente e, para tanto, designo a realização de audiência de 

instrução e julgamento para o dia 12 de agosto de 2020, às 15h30min. 

Intime-se o autor para comparecer à audiência na data e horário 

designado. Intimem-se as partes e seus respectivos advogados e 

Procuradores para, querendo, em até 15 (quinze) dias antes da audiência, 

apresentar o rol de testemunhas, nos termos do art. 357, § 4º, do CPC, 

com a observância dos arts. 450 e 455, ambos do mesmo Estatuto 

Processual, sob pena de preclusão. 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 qualidade do autor como 

segurado especial da Previdência Social na condição de rurícola durante o 

período postulado na peça de ingresso, o que deverá ser analisado após 

o fim da instrução processual. Assim, ausentes demais pontos e questões 

processuais a serem sanadas, DECLARO SANEADO O FEITO. Às 

providências. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Sorriso-MT, 27 de abril de 2020. Valter Fabrício Simioni da Silva Juiz de 

Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003206-43.2016.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

ELIANE PEREIRA BORGES DOS SANTOS (EXECUTADO)

CONSTRUTORA BS S.A. (EXECUTADO)

AGLAUCIO VIANA DE SOUZA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Mauro da Silva Andrieski OAB - MT0010925A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA

 

Num. do processo: 1003206-43.2016.8.11.0040 EXEQUENTE: ESTADO DE 

MATO GROSSO EXECUTADO: CONSTRUTORA BS S.A., ELIANE PEREIRA 

BORGES DOS SANTOS, AGLAUCIO VIANA DE SOUZA, SIDNEI BORGES 

DOS SANTOS VISTOS ETC, Em razão do período de excepcionalidade 

momentânea, que gerou, inclusive, o reconhecimento de Estado de 

Calamidade pelo Congresso Nacional por meio do Decreto-Legislativo nº 

6/2020 que pode ensejar, dentre outras medidas anormais, o parcelamento 

de dívidas tributárias, bem como, a edição da Lei nº 13.979, de 6 de 

fevereiro de 2020, estabelecendo a adoção de drásticas medidas para o 

enfrentamento da emergência de saúde pública decorrente do 

coronavírus, desaguando no fechamento de parte do comércio e 

consequente estagnação da economia, com o fim de salvaguardar a 

população atingida, deixo de decretar, por ora, a indisponibilidade dos 

recursos e bens do executado. Determino a intimação do exequente para 

que se manifeste, no prazo máximo de 15 (quinze) dias, postulando o que 

entender de direito, sob pena de extinção da execução, por abandono da 

causa. Após, conclusos. Às providências. Cumpra-se. Valter Fabricio 

Simioni da Silva Juiz de Direito
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INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão de auxílio doença ou aposentadoria por aposentadoria por 

invalidez. Narra a parte autora que recebeu o auxílio doença por oito anos 

quando em 2018 o benefício foi cessado, no entanto, argumenta que 

encontra-se incapacitado para o labor, razão pela qual requer a 

procedência do pedido para o restabelecimento do auxílio doença ou, se 

for o caso, concessão de aposentadoria por invalidez. A inicial foi 

instruída com documentos. A tutela de urgência foi deferida. Citada, a 

Autarquia apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido 

inicial, ao argumento de que a parte autora não demonstrou a 

incapacidade para o labor. Determinada a realização de perícia, 

aportou-se aos autos o resultado pericial apontando a incapacidade total e 

definitiva da parte autora exercer atividade habitualmente exercida, qual 

seja, pedreiro. É o relatório. É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por URBANO TEIXEIRA ARGUELHO 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 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.” 

Além disso, 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; Portanto, verifica-se que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: a. Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. 

c. Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, a demonstração 

de segurado e a carência mínima para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi devidamente cumprido, conforme extrato CNIS que 

demonstra que o autor recebeu auxílio doença por oito anos, quando teve 

o benefício cessado em 25.06.2018 (ID. 15506113 - Pág. 2). Sobre o 

terceiro requisito, deve-se considerar a existência ou não de doença que 

afete a capacidade para o trabalho para identificar qual o benefício 

aplicável ao caso concreto, em função das características da 

enfermidade, ou seja, se cabível aposentadoria por invalidez ou de 

auxílio-doença. É necessário, ainda, levar em conta o grau de instrução da 

parte autora, a idade, bem como se a incapacidade para o trabalho a que 

estava habituada é permanente. Analisando o laudo pericial juntado aos 

autos (ID. 21911422 - Pág. 1/3), verifica-se que a parte autora 

encontra-se incapacitada de forma total e definitiva para o exercício da 

sua atividade habitual, qual seja, pedreiro. A conclusão pericial foi no 

seguinte sentido: “CONCLUSÃO O periciando, Sr. Urbano Teixeira 

Arguelho, com 41 anos de idade, exercia a função de pedreiro, onde após 

uma agressão física em 2009, com marteladas na cabeça, passou por 

cirurgia e encontra-se em tratamento medicamentoso para controle dos 

transtornos mentais e de comportamentos seguidos de crises 

convulsivas. Ficou afastado do trabalho e recebeu auxilio doença durante 

esses anos, onde não apresenta melhora do quadro clinico. Passou 

recente por nova consulta medica com especialista (neurologia), onde 

solicita acompanhamento com neurologista e psiquiátrico de forma 

continua, e consta que o autor está incapacitado para o trabalho. Durante 

pericia nota-se o autor agitado, inquieto e ansioso. Refere estar usando 

corretamente as medicações, mas não teve melhora clínica. Portanto, 

devido a doença, escolaridade, profissão do periciando o mesmo encontra 

incapacitado definitivamente a atividades laborais. (ID. 20394636 - Pág. 

1/2). Além disso, vejamos os quesitos formulados pelas partes, in verbis: 

QUESITOS a serem respondidos pelo Médico Perito: a) O periciado 

apresenta alguma deficiência física, lesão e/ou perturbação funcional? 

RESPOSTA: Sim b) Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a 

denominação da mazela e o seu CID específico? RESPOSTA: Transtorno 

mental e comportamental, sequelas de traumatismo craniano, sequelas de 

fratura de crânio. CID: T90.5 F0.7 T90.2 F06.9 c) Poderia a dita patologia e 

sequela ser averiguada por outro meio que não o médico-pericial? 

RESPOSTA: Sim d) O periciado vem recebendo ou deve receber algum tipo 

de tratamento médico? Se positiva a resposta, enumerá-los. RESPOSTA: 

Sim. 1) cirúrgico 2) medicamentoso 3)psiquiatra 4)neurologico 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: Sim. Irritabilidade, sonolência, mudança de humor, 

surtos. Riscos de se machucar durante o trabalho e agredir outra pessoa 

próxima. f) Em decorrência dessa deficiência, lesão e/ou perturbação 

funcional estaria o paciente inválido ou com alguma limitação para o labor? 

RESPOSTA: Inválido g) É esta invalidez, total ou parcial? No caso de 

limitação, qual o seu grau? RESPOSTA: Total. h) Ela é Temporária ou 

definitiva? RESPOSTA: Definitiva i) Para toda e qualquer profissão? E para 

a profissão anteriormente exercida? RESPOSTA: Para qualquer profissão. 

j) Se passageira, esta incapacitação seria por quanto tempo? Qual o 

tempo estimado da incapacidade? RESPOSTA: Definitivo. k) Com base em 

que informações é possível precisar o tempo de reabilitação? RESPOSTA: 

Nenhum l) Qual o grau dessa incapacidade? RESPOSTA: Alto m) A mazela 

está consolidada e é irreversível? RESPOSTA: Sim n) Se há possibilidade 

de reversão, ela se daria por meio de tratamento, cirurgia ou reabilitação 

profissional? RESPOSTA: Todos citados. o) Qual a estimativa de custo 

para esta reversão? RESPOSTA: Custo alto. p) Qual o tempo médio para 

essa reversão? RESPOSTA: Não tem um tempo estimado. q) Essa 

reversão é possível através de atendimento fornecido pelo SUS? 

RESPOSTA: Sim, mas é demorado. r) Qual o tempo médio de atendimento 

no SUS para esta especialidade? RESPOSTA: Não tem tempo estimado, 

pode ser de dias, meses ou até anos. s) É possível afirmar pelos 

documentos juntados aos autos, apresentados neste ato, e/ou por 

entrevista com o periciando, que em 25/06/2018 o mesmo já se encontrava 

acometido das comorbidades constatadas no exame pericial? RESPOSTA: 

Sim t) Na atualidade, considerando a idade e o grau de instrução do 

periciado, este teria aptidão para exercer alguma profissão? RESPOSTA: 

Não. u) Se positiva a resposta ao quesito anterior, indicar, 

exemplificadamente, pelo menos três? 1) Qual o nome e a idade atual 

do(a) autor(a)? Qual o atual estado de saúde do(a) autor(a)? RESPOSTA: 

Urbano Teixeira Arguelho, 41 anos de idade. Portador de sequelas pós 

trauma craniano, alteração comportamental, transtorno mental, crise 

convulsiva. 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) autor(a)? A parte 

autora é empregada ou “autônoma”? RESPOSTA: pedreiro. Empregada 3) 

Diga o Sr. perito se a atividade declarada requer a realização de esforços 

físicos, e em caso afirmativo se de forma leve, moderada ou intensa? 

Poderia o Sr. Perito descrever detalhadamente as tarefas desenvolvidas 

no exercício dessa atividade? RESPOSTA: Sim. Leve a intensa. Esforço 

físico diário, pegar peso, tempo prolongado em pé, exposição ao sol. 4) 

Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos de que 

está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, calosidade 

nãos mãos, etc. RESPOSTA: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o diagnóstico e 

se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? Da patologia 

ou do agravamento da patologia teve origem alguma incapacidade? 

RESPOSTA: Sim, transtorno mental e comportamental pós traumatismo e 

cirurgia de crânio. Está acometido da patologia e agravamento. 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 exames. 

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? RESPOSTA: tomografia do encéfalo 

onde mostra sinais de craniotomia parietal a esquerda. EEG: APRESENTA 

MODERADA ATIVIDADE IRRITATIVA CEREBRAL CONSTITUIDA DE ONDAS 

LENTAS, DIFUSAS, EM SURTOS, QUE PREDOMINAM EM REGIAO PARIETO 

TEMPORO OCCIPITAL BILATERAL. CARACTERISTICA EPILEPTOGENICA. 8) 

No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer clinicamente 
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a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de seu 

AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. RESPOSTA: DII 05/08/2009. Dia do TCE. 9) Caso a 

resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia 

declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ? RESPOSTA: Evolutiva 10) Caso a resposta ao 

quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se 

em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 

RESPOSTA: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. RESPOSTA: 

Sim. Incapacitado para o trabalho. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. 

Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? RESPOSTA: Total. Para qualquer atividade. Limitações de tempo 

prolongado em pé e exposto ao sol, esforço físico e peso intenso, 

movimentos repetitivos, atividades que necessita atenção. 13) Caso a 

resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito se a incapacidade 

laborativa, no seu entender, é permanente ou temporária? Para a sua 

atividade ou para qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia 

impõe ao exercício da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à 

incapacidade permanente ou temporária? RESPOSTA: Permanente. Para 

qualquer atividade. Limitações de esforço físico, atividades que exige uma 

atenção maior e mente preservada. 14) No caso de incapacidade, diga o 

Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma doença do trabalho, 

doença profissional ou acidente do trabalho, no que se inclui acidentes ou 

quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e horário de trabalho, bem 

como acidente sofrido fora do local de trabalho, mas na execução de 

serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no percurso da residência para 

o local de trabalho ou deste para aquela, ainda que em veículo de 

propriedade da parte autora. RESPOSTA: acidente do trabalho. 15) No 

caso de incapacidade “permanente e parcial ”, diga o Sr. Perito se a 

incapacidade decorreu de acidente de qualquer outra natureza. Caso 

positivo, diga o Sr. Perito se, após a consolidação das lesões, restaram 

seqüelas que implicaram redução da capacidade para o trabalho que o 

autor habitualmente exercia. RESPOSTA: sim, sequelas de comportamento 

alterado, inquieto, impaciente. 16) No caso de incapacidade “temporária e 

parcial” e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e 

indicada para recuperação laborativa? RESPOSTA: Definitivo 17) No caso 

de incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? RESPOSTA: para toda e qualquer atividade 

laboral 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é portadora de alguma das 

seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) hanseníase; c) alienação 

mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) paralisia irreversível e 

incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de Parkinson; h) 

espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado avançado da 

doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da Imunodeficiência 

Adquirida -AIDS; l) contaminação por radiação com base em conclusão da 

medicina especializada; m) hepatopatia grave. RESPOSTA: Sim. Infere-se 

do laudo pericial que O autor no dia 05 de agosto de 2009 foi vítima de 

agressão física tendo traumatismo craniano com afundamento do osso 

após martelada, passou por procedimento cirúrgico e iniciou com 

tratamento medicamentoso devido à crise convulsiva, transtorno mental e 

comportamental pós trauma, o que culminou com sua incapacidade laboral. 

Extrai-se, ainda, que as doenças se encontram em fase evolutiva e as 

chances de reabilitação são remotas. Além disso, o laudo pericial é 

conclusivo ao indicar que a incapacidade da parte autora é total e 

permanente para o exercício da atividade habitualmente (pedreiro) 

exercida, bem como qualquer outra atividade que demande esforço físico, 

exposição ao sol ou que demande raciocínio lógico e prático. Além do 

laudo pericial realizado por perito judicial nomeado, infere-se que o 

processo foi instruído com vasta documentação probatória que 

demonstram de forma inequívoca a incapacidade total e definitiva da parte 

autora desde 2009 quando então passou a receber o auxílio doença. O 

cerne da questão consiste na possibilidade ou não de reinserção do autor 

no mercado de trabalho, levando em consideração a incapacidade laboral, 

já amplamente demonstrada nos autos, somados aos seus predicados 

pessoais, como idade e grau de instrução. No caso, verifica-se que a 

parte autora possui 43 anos de idade, é arrimo de família, possui baixa 

escolaridade e após ficar incapacitado não conseguiu se inserir no 

mercado de trabalho, já que desde 2009 vem recebendo o auxílio doença, 

(ID. 15506113 - Pág. 2) Assim, verifica-se que a reinserção do autor no 

mercado de trabalho é pouco provável, já que possui baixo grau de 

instrução e está incapacitado de forma permanente para exercer qualquer 

atividade. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA 

INDICIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. O juízo 

não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do 

artigo 479 do NCPC ( O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 

disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a 

considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em 

conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, 

fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais 

elementos probatórios coligido aos autos. 2. Ainda que o caderno 

processual não contenha elementos probatórios conclusivos com relação 

à incapacidade do segurado, caso não se possa chegar a uma prova 

absolutamente conclusiva, consistente, robusta, é adequado que se 

busque socorro na prova indiciária e nas evidências. 3. Em que pese o 

laudo pericial realizado ter concluído pela redução parcial da capacidade 

laboral do autor, considerando que ele já conta com 59 anos de idade, 

possui baixo grau de instrução (ensino fundamental completo), exerce 

atividades desgastantes (mecânico de manutenção de máquinas) e está 

incapacitado para o labor por um longo período, sem apresentar melhora, 

não vejo como possa recuperar-se, de modo que consiga voltar a exercer 

as atividades habituais - sabidamente desgastantes - e, de outro lado, 

devido às suas condições pessoais, não vislumbro chances concretas de 

reabilitação profissional. Assim, entendo que a parte autora faz jus à 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Apelação da 

parte autora provida. (TRF4, AC 5022144-74.2018.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, 

juntado aos autos em 20/02/2020) PREVIDENCIÁRIO. REEXAME 

NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Conforme a regra 

da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 

496, § 1º), tendo sido interposta apelação pela Autarquia Previdenciária, a 

hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária. 2. 

Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador 

firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. 

Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório 

no sentido de que a parte autora está definitivamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades laborativas habituais e ponderando, também, 

acerca de suas condições pessoais - especialmente tendo em vista conta 

65 anos de idade, possui baixa escolaridade e qualificação profissional 

restrita -, mostra-se inviável a sua reabilitação, razão pela qual é devido o 

benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Tendo o conjunto probatório 

apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do 

cancelamento administrativo, o benefício é devido desde então. 5. A 

atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme deliberação do STJ no 

julgamento do Tema 905 (REsp nº 1.495.146 - MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a 

conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos 

os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), pois 

rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. (TRF4, AC 

5010330-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 11/03/2020) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de URBANO TEIXEIRA 

ARGUELHO, 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, a contar da 

cessação do auxílio doença 25.06.2018. Ratifico a liminar ID. 14447788 - 

Pág. 1/3. 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 cessação do 

auxílio doença, 25.06.2018, OBSERVADO EVENTUAIS PAGAMENTOS DO 
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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. 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: Urbano Teixeira Arguelho 

CPF: 824.518.421 -72 RG: 001178967 (SSP/MS Data de Nascimento: 

31.10.1977 Nome da mãe: Derondi Teixeira Arguelho Endereço da 

segurada: ua Tuiu, s/n, Quadra 18, Lote 32, Municipio de Ipiranga do 

Norte/MT Benefício concedido: Aposentadoria por invalidez. Renda 

mensal: a ser calculado pelo INSS de acordo com os artigos 28 e 29 da Lei 

n.º 8.213/91 Data do início do Benefício – DIB: 25.06.2018
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

SORRISO SENTENÇA Processo: 1005112-97.2018.8.11.0040. AUTOR(A: 

MARIO RODRIGUES DE PAULA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL Vistos etc. Trata-se de Ação de Concessão de Benefício 

Previdenciário ajuizada por MARIO RODRIGUES DE PAULA contra o 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS, objetivando a 

concessão de auxílio doença ou aposentadoria por aposentadoria por 

invalidez. Narra a parte autora que possui 50 anos de idade, estudou até o 

5º ano do ensino fundamental e exercia a função de motorista entregador 

quando foi diagnosticado com as seguintes patologias: CID10 I10 

HIPERTENSÃO ESSENCIAL; CID10 G40.0 EPILEPSIA E SINDROMES 

EPILÉPTICAS IDIOPÁTICAS DEFINIDAS POR SUA LOCALIZAÇÃO (FOCAL) 

(PARCIAL) COM CRISES DE INICIO FOCAL; CID10 G47 DISTURBIOS DO 

SONO; CID10 G40 EPILEPSIA; CID10 G40.3 EPILEPSIA E SINDROMES 

EPILÉPTICAS GENERALIZADAS IDIOPÁTICAS ; CID10 G40.9 EPILEPSIA 

NÃO ESPECIFICADA; CID10 R07.3 OUTRA DOR TORÁCICA; CID10 G46.8 

OUTRAS SINDROMES VASCULARES CEREBRAIS EM DOENÇAS 

CEREBROVASCULARES; CID10 I49 OUTRAS ARRITMIAS CARDÍACAS; 

CID10 I50.1 INSUFICIÊNCIA VENTRICULAR ESQUERDA, as quais o torna 

totalmente incapacitado de desenvolver atividades laborativas para 

manutenção do seu sustento e de sua família. A inicial foi instruída com 

documentos. A tutela de urgência foi deferida. Citada, a Autarquia 

apresentou contestação requerendo a improcedência do pedido inicial, ao 

argumento de que a parte autora não demonstrou a incapacidade para o 

labor. Determinada a realização de perícia, aportou-se aos autos o 

resultado pericial apontando a incapacidade total e definitiva da parte 

autora exercer atividade habitualmente exercida, qual seja, motorista. A 

autarquia apresentou oferta de acordo ao autor, no entanto, a proposta 

não foi aceita pelo autor É o relatório. Decido. Cuida-se de pedido de 

Concessão de benefício previdenciário com pedido de auxílio-doença e/ou 

aposentadoria por invalidez, formulado por MARIO RODRIGUES DE PAULA 

contra o INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL – INSS. 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.” 

Além disso, 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; Portanto, verifica-se que para a concessão do benefício 

previdenciário, quer auxílio-doença quer aposentadoria por invalidez, 

cumpre analisar a presença dos requisitos legais comuns a ambos, quais 

sejam: a. Qualidade de segurado. b. Cumprimento do período de carência. 

c. Incapacidade para o trabalho (temporária para auxílio doença e 

permanente para aposentadoria por invalidez). In casu, a demonstração 

de segurado e a carência mínima para a concessão dos benefícios 

postulados na inicial foi devidamente cumprido, conforme extrato CNIS que 

demonstra que o autor deixou de receber o benefício auxílio doença em 

27.06.2018 (16461780 - Pág. 2/3). Sobre o terceiro requisito, deve-se 

considerar a existência ou não de doença que afete a capacidade para o 

trabalho para identificar qual o benefício aplicável ao caso concreto, em 

função das características da enfermidade, ou seja, se cabível 

aposentadoria por invalidez ou de auxílio-doença. É necessário, ainda, 

levar em conta o grau de instrução da parte autora, a idade, bem como se 

a incapacidade para o trabalho a que estava habituada é permanente. 

Analisando o laudo pericial juntado aos autos (ID. 20142068 - Pág. 1/4), 

verifica-se que a parte autora encontra-se incapacitada de forma total e 

definitiva para o exercício da sua atividade habitual, qual seja, pedreiro. A 

conclusão pericial foi no seguinte sentido: “CONCLUSÃO O periciando, Sr. 

Mario Rodrigues de Paula, com 50 anos de idade, sofreu AVC em 

13/05/2014, evoluindo com sequelas de crises epilépticas, tremores em 

mãos, hemiparesia em membro superior esquerdo. O autor também é 

portador de insuficiência cardíaca e hipertensão, onde faz uso de 

medicações. Desde o AVC, teve que se afastar de suas atividades 

laborais devido ser motorista de carreta, onde coloca sua vida em risco e 

dos demais, além de ter a atenção diminuída devido uso das medicações, 

e a qualquer momento ter um mal estar súbito ou crise epiléptica. Portanto, 

devido a escolaridade, idade avançada, condições financeiras e as 

patologias existentes o autor não tem condições de exercer nenhuma 

atividade laboral, possuindo assim incapacidade total e definitiva para o 

trabalho”. (ID. 20142068 – Pág. 1/2) Além disso, vejamos as respostas dos 

quesitos formulados pelas partes, in verbis: QUESITOS a serem 

respondidos pelo Médico Perito: a) O periciado apresenta alguma 

deficiência física, lesão e/ou perturbação funcional? RESPOSTA: Sim b) 

Se positiva a resposta ao quesito anterior, qual a denominação da mazela 

e o seu CID específico? RESPOSTA: Acidente vascular cerebral, Crise 

epiléptica, insuficiência cardíaca, hipertensão. CID: I10 I64 G40.0 I50.9 c) 

Poderia a dita patologia e sequela ser averiguada por outro meio que não o 

médico pericial? RESPOSTA: Sim d) O periciado vem recebendo ou deve 

receber algum tipo de tratamento médico? Se positiva a resposta, 

enumerá-los. RESPOSTA: Sim. Medicamentoso, psicológico, exames de 

sangue e de imagem. 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: Sim. Risco de 

acidente de transito, atenção diminuída, sonolência, mal estar súbito. f) Em 

decorrência dessa deficiência, lesão e/ou perturbação funcional estaria o 

paciente inválido ou com alguma limitação para o labor? RESPOSTA: Sim g) 

É esta invalidez, total ou parcial? No caso de limitação, qual o seu grau? 

RESPOSTA: Total h) Ela é Temporária ou definitiva? RESPOSTA: Definitiva 
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i) Para toda e qualquer profissão? E para a profissão anteriormente 

exercida? RESPOSTA: Qualquer profissão. j) Se passageira, esta 

incapacitação seria por quanto tempo? Qual o tempo estimado da 

incapacidade? k) Com base em que informações é possível precisar o 

tempo de reabilitação? RESPOSTA: Não tem tempo estimado l) Qual o grau 

dessa incapacidade? RESPOSTA: Alto m) A mazela está consolidada e é 

irreversível? RESPOSTA: Sim n) Se há possibilidade de reversão, ela se 

daria por meio de tratamento, cirurgia ou reabilitação profissional? 

RESPOSTA: Todos o) Qual a estimativa de custo para esta reversão? 

RESPOSTA: Custo alto p) Qual o tempo médio para essa reversão? 

RESPOSTA: Não tem tempo estimado q) Essa reversão é possível através 

de atendimento fornecido pelo SUS? RESPOSTA: Sim. Mas muito 

demorado, sem data prevista ) Qual o tempo médio de atendimento no SUS 

para esta especialidade? RESPOSTA: Sem data prevista s) É possível 

afirmar pelos documentos juntados aos autos, apresentados neste ato, 

e/ou por entrevista com o periciando, que em 27/06/2018 o mesmo já se 

encontrava acometido das comorbidades constatadas no exame pericial? 

RESPOSTA: Sim t) Na atualidade, considerando a idade e o grau de 

instrução do periciado, este teria aptidão para exercer alguma profissão? 

RESPOSTA: Não u) Se positiva a resposta ao quesito anterior, indicar, 

exemplificadamente, pelo menos três? v) O perito gostaria de trazer à 

conhecimento do juízo outros esclarecimentos que, porventura, não tenha 

sido objeto desta quesitagem? RESPOSTA: Não QUESITOS MÉDICOS 

PARA AUXÍLIO -ACIDENTE, AUXÍLIO -DOENÇA E APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ: 1) Qual o nome e a idade atual do(a) autor(a)? Qual o atual 

estado de saúde do(a) autor(a)? RESPOSTA: Mario Rodrigues de Paula 50 

anos de idade. Portador de hipertensão, AVC com sequelas, crise 

epiléptica, cardiopatia. 2) Qual a atividade laborativa habitual do(a) 

autor(a)? A parte autora é empregada ou “autônoma”? RESPOSTA: 

Motorista carreteiro. Empregada 3) Diga o Sr. perito se a atividade 

declarada requer a realização de esforços físicos, e em caso afirmativo 

se de forma leve, moderada ou intensa? Poderia o Sr. Perito descrever 

detalhadamente as tarefas desenvolvidas no exercício dessa atividade? 

RESPOSTA: Sim. Leve a intensa. Esforço físico diário, pegar peso, 

atenção na rodovia, tempo prolongado acordado e que exige uma atenção 

maior. 4) Diga o Sr. Perito se a parte autora apresenta sinais sugestivos 

de que está trabalhando, tais como sinais de exposição solar intensa, 

calosidade nãos mãos, etc. RESPOSTA: Não. 5) Diga o Sr. Perito qual o 

diagnóstico e se a parte autora esta acometida de alguma patologia? Qual? 

Da patologia ou do agravamento da patologia teve origem alguma 

incapacidade? RESPOSTA: Sim, AVC com complicações, convulsão, 

cardiopatia e hipertensão. Está acometido da patologia e agravamento. 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 exames. 

7) Diga o Sr. Perito, no caso de resposta afirmativa ao quesito anterior 

indicando existência de exame(s) complementar(es) qual(is) foi(foram) 

o(s) resultado(s) do(s) mesmo(s)? RESPOSTA: Eletroencefalograma digital 

onde comprova a epilepsia. Tomografia de crânio onde diagnostica o AVC. 

8) No caso de incapacidade, há possibilidade de se estabelecer 

clinicamente a Data do Início da Incapacidade (DII), da enfermidade e de 

seu AGRAVAMENTO, SE FOR O CASO? Caso positivo, quando e qual o 

critério utilizado? Caso negativo, indique a provável Data do Início da 

Incapacidade (DII), ou se apenas é possível atestar a incapacidade a partir 

da realização do laudo pericial, ESPECIALMENTE SE A DATA DO INÍCIO DA 

ENFERMIDADE NÃO COINCIDE COM A DATA DO INÍCIO DA 

INCAPACIDADE. RESPOSTA: DII 13/05/2014. Clínica e exames. 9) Caso a 

resposta ao quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se a patologia 

declinada encontra -se em fase evolutiva (descompensada) ou 

estabilizada( residual) ? RESPOSTA: Evolutiva. 10) Caso a resposta ao 

quesito nº 5 seja afirmativa diga o Sr. Perito se o(a) Autor(a) encontra -se 

em uso de medicação especifica para o diagnóstico declinado? 

RESPOSTA: Sim. 11) Diga o Sr. Perito, considerando a profissiografia da 

atividade declarada, se o(a) autor(a) se apresenta incapacitado para o 

trabalho ou para as atividades que anteriormente exercia. RESPOSTA: 

Sim. Incapacitado para o trabalho. 12) No caso de incapacidade, diga o Sr. 

Perito se a incapacidade é total ou parcial? Para a sua atividade ou para 

qualquer atividade? Quais as limitações que a moléstia impõe ao exercício 

da profissão habitual do(a) autor(a), levando -o(a) à incapacidade total ou 

parcial? RESPOSTA: Total. Para qualquer atividade. Limitações de esforço 

físico diário, pegar peso, dirigir em rodovias onde exige uma atenção 

maior. 13) Caso a resposta ao quesito 12 seja afirmativa diga o sr. Perito 

se a incapacidade laborativa, no seu entender, é permanente ou 

temporária? Para a sua atividade ou para qualquer atividade? Quais as 

limitações que a moléstia impõe ao exercício da profissão habitual do(a) 

autor(a), levando -o(a) à incapacidade permanente ou temporária? 

RESPOSTA: Permanente. Para qualquer atividade. Limitações de esforço 

físico, atividades que exige uma atenção maior. 14) No caso de 

incapacidade, diga o Sr. Perito se a incapacidade teve origem em alguma 

doença do trabalho, doença profissional ou acidente do trabalho, no que 

se inclui acidentes ou quaisquer atos de terceiros ocorridos no local e 

horário de trabalho, bem como acidente sofrido fora do local de trabalho, 

mas na execução de serviço a trabalho, em viagem a trabalho e no 

percurso da residência para o local de trabalho ou deste para aquela, 

ainda que em veículo de propriedade da parte autora. RESPOSTA: Doença 

profissional, hereditária. 15) No caso de incapacidade “permanente e 

parcial ”, diga o Sr. Perito se a incapacidade decorreu de acidente de 

qualquer outra natureza. Caso positivo, diga o Sr. Perito se, após a 

consolidação das lesões, restaram seqüelas que implicaram redução da 

capacidade para o trabalho que o autor habitualmente exercia. 

RESPOSTA: Sim. Limitação de esforço físico, redução na atenção, 

sonolência, tremores. 16) No caso de incapacidade “temporária e parcial” 

e “temporária e total”, qual a data provável ou o prazo estimado e indicada 

para recuperação laborativa? RESPOSTA: Definitivo. 17) No caso de 

incapacidade “permanente e total”, ela se estende, sob o ponto de vista 

médico, para toda e qualquer atividade laboral? Ou é possível a 

reabilitação para outra função? RESPOSTA: Sim. Não é possível 

reabilitação para outra função 18) Diga o Sr. Perito se a parte autora é 

portadora de alguma das seguintes enfermidades: a) tuberculose ativa; b) 

hanseníase; c) alienação mental; d) neoplasia maligna; e) cegueira; f) 

paralisia irreversível e incapacitante; g) cardiopatia grave; doença de 

Parkinson; h) espondiloartrose anquilosante; i) nefropatia grave; j) estado 

avançado da doença de Paget (osteíte deformante); k) Síndrome da 

Imunodeficiência Adquirida -AIDS; l) contaminação por radiação com base 

em conclusão da medicina especializada; m) hepatopatia grave. 

RESPOSTA: Sim. Infere-se do laudo pericial que o autor um acidente 

vascular cerebral - AVC no ano de 2014, onde evoluiu com sequelas 

como tremores e crises convulsivas. Além disso, é portador de cardiopatia 

e hipertensão e faz uso contínuo de medicação, o que culminou com sua 

incapacidade laboral. Extrai-se, ainda, que as doenças se encontram em 

fase evolutiva e as chances de reabilitação são remotas. Além disso, o 

laudo pericial é conclusivo ao indicar que a incapacidade da parte autora é 

total e permanente para o exercício da atividade habitualmente (motorista) 

exercida, e para qualquer outra função, já que não há possibilidade de 

reabilitação. Além do laudo pericial realizado por perito judicial nomeado, 

infere-se que o processo foi instruído com vasta documentação probatória 

que demonstram de forma inequívoca a incapacidade total e definitiva da 

parte autora. O cerne da questão consiste na possibilidade ou não de 

reinserção do autor no mercado de trabalho, levando em consideração a 

incapacidade laboral, já amplamente demonstrada nos autos, somados aos 

seus predicados pessoais, como idade e grau de instrução. No caso, 

verifica-se que a parte autora possui 51 anos de idade, é arrimo de família, 

possui baixa escolaridade e após ficar incapacitado não conseguiu se 

inserir no mercado de trabalho. Assim, verifica-se que a reinserção do 

autor no mercado de trabalho é pouco provável, já que possui baixo grau 

de instrução e está incapacitado de forma permanente para exercer 

qualquer atividade. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. BENEFÍCIO POR 

INCAPACIDADE. VINCULAÇÃO AO LAUDO. INOCORRÊNCIA. PROVA 

INDICIÁRIA. CONCESSÃO DE APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. 1. O juízo 

não está adstrito às conclusões do laudo médico pericial, nos termos do 

artigo 479 do NCPC ( O juiz apreciará a prova pericial de acordo com o 

disposto no art. 371, indicando na sentença os motivos que o levaram a 

considerar ou a deixar de considerar as conclusões do laudo, levando em 

conta o método utilizado pelo perito), podendo discordar, 

fundamentadamente, das conclusões do perito em razão dos demais 

elementos probatórios coligido aos autos. 2. Ainda que o caderno 

processual não contenha elementos probatórios conclusivos com relação 

à incapacidade do segurado, caso não se possa chegar a uma prova 

absolutamente conclusiva, consistente, robusta, é adequado que se 

busque socorro na prova indiciária e nas evidências. 3. Em que pese o 

laudo pericial realizado ter concluído pela redução parcial da capacidade 

laboral do autor, considerando que ele já conta com 59 anos de idade, 

possui baixo grau de instrução (ensino fundamental completo), exerce 

atividades desgastantes (mecânico de manutenção de máquinas) e está 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 333 de 411



incapacitado para o labor por um longo período, sem apresentar melhora, 

não vejo como possa recuperar-se, de modo que consiga voltar a exercer 

as atividades habituais - sabidamente desgastantes - e, de outro lado, 

devido às suas condições pessoais, não vislumbro chances concretas de 

reabilitação profissional. Assim, entendo que a parte autora faz jus à 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Apelação da 

parte autora provida. (TRF4, AC 5022144-74.2018.4.04.9999, TURMA 

REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, Relator PAULO AFONSO BRUM VAZ, 

juntado aos autos em 20/02/2020) PREVIDENCIÁRIO. REEXAME 

NECESSÁRIO. NÃO CABIMENTO EM CASO DE RECURSO DA FAZENDA. 

AUXÍLIO-DOENÇA/APOSENTADORIA POR INVALIDEZ. INCAPACIDADE 

LABORAL. TERMO INICIAL. CORREÇÃO MONETÁRIA. 1. Conforme a regra 

da singularidade recursal estabelecida pela nova Lei Adjetiva Civil (art. 

496, § 1º), tendo sido interposta apelação pela Autarquia Previdenciária, a 

hipótese que se apresenta é de não cabimento da remessa necessária. 2. 

Tratando-se de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez, o Julgador 

firma sua convicção, via de regra, por meio da prova pericial. 3. 

Considerando as conclusões extraídas da análise do conjunto probatório 

no sentido de que a parte autora está definitivamente incapacitada para o 

exercício de suas atividades laborativas habituais e ponderando, também, 

acerca de suas condições pessoais - especialmente tendo em vista conta 

65 anos de idade, possui baixa escolaridade e qualificação profissional 

restrita -, mostra-se inviável a sua reabilitação, razão pela qual é devido o 

benefício de aposentadoria por invalidez. 4. Tendo o conjunto probatório 

apontado a existência da incapacidade laboral desde a época do 

cancelamento administrativo, o benefício é devido desde então. 5. A 

atualização monetária das parcelas vencidas deve observar o INPC no 

que se refere ao período posterior à vigência da Lei 11.430/2006, que 

incluiu o art. 41-A na Lei 8.213/91, conforme deliberação do STJ no 

julgamento do Tema 905 (REsp nº 1.495.146 - MG, Rel. Min. Mauro 

Campbell Marques, DE 02-03-2018), o qual resta inalterado após a 

conclusão do julgamento, pelo Plenário do STF, em 03-10-2019, de todos 

os EDs opostos ao RE 870.947 (Tema 810 da repercussão geral), pois 

rejeitada a modulação dos efeitos da decisão de mérito. (TRF4, AC 

5010330-31.2019.4.04.9999, TURMA REGIONAL SUPLEMENTAR DE SC, 

Relator CELSO KIPPER, juntado aos autos em 11/03/2020) Ante o exposto, 

JULGO PROCEDENTE o pedido de APOSENTADORIA POR INVALIDEZ, 

razão pela qual CONDENO o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS ao 

pagamento de aposentadoria por invalidez em favor de MARIO 

RODRIGUES DE PAULA, 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, a contar da cessação do auxílio doença 27.06.2018 (ID. 15142075 

- Pág. 4) Ratifico a liminar ID. 15150529 - Pág. 1/3. 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 cessação do auxílio doença, 27.06.2018, 

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. 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: 

Mario Rodrigues de Paula CPF: 502.720.201 -68 RG: RG n º. 790659 SSP / 

M T Data de Nascimento: 16.05.1968 Nome da mãe: Ester de Oliveira Paula 

Endereço da segurada: Rua São Benedito, nº 2168, Bairro São José II, 

município de Sorriso/MT. Benefício concedido: Aposentadoria por 

invalidez. Renda mensal: a ser calculado pelo INSS de acordo com os 

artigos 28 e 29 da Lei n.º 8.213/91 Data do início do Benefício – DIB: 

27.06.2018

Vara Especializada dos Juizados Especiais

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-08.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

W. DANCINI TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VALENTE FUGA PIRES OAB - MT0007679A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS AGROPECUARIOS LTDA 

(REQUERIDO)

G10 - TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

COOPERATIVA MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE 

SORRISO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCOS ROGERIO SCIOLI OAB - PR0068694A (ADVOGADO(A))

BIANKA MARTINS DE MELLO OAB - PR69505 (ADVOGADO(A))

NILSON JACOB FERREIRA OAB - MT9845-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO FELIX CABRAL OAB - MT15576-O (ADVOGADO(A))

EMILLE SOARES BRITO OAB - MT27030/O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS LUIZ DA CRUZ LOUZICH OAB - MT10823-O (ADVOGADO(A))

LUIS CARLOS NESPOLI JUNIOR OAB - MT19139-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001020-08.2020.8.11.0040. REQUERENTE: W. DANCINI TRANSPORTES 

LTDA - ME REQUERIDO: FERTITEX AGRO - FERTILIZANTES E PRODUTOS 

AGROPECUARIOS LTDA, G10 - TRANSPORTES LTDA, COOPERATIVA 

MERCANTIL E INDUSTRIAL DOS PRODUTORES DE SORRISO Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000151-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ALCIOMAR DA SILVA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ARI BENTO CORREIA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MATHIS HALEY PUERARI PEDRA OAB - MT22764/O (ADVOGADO(A))

RHENAN ARTHUR FUZINATO OAB - MT26183/O (ADVOGADO(A))

WALTER DJONES RAPUANO OAB - MT0016505A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000151-45.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ALCIOMAR DA SILVA DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: ARI BENTO CORREIA Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 
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partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008278-06.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JHERLISON CONCEICAO SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008278-06.2019.8.11.0040. REQUERENTE: JHERLISON CONCEICAO 

SILVA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000194-79.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CESAR PEREIRA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000194-79.2020.8.11.0040. REQUERENTE: CESAR PEREIRA DOS 

SANTOS REQUERIDO: OI S.A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007122-80.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRESSA THIELI GONCALVES OAB - MT26832/O (ADVOGADO(A))

SARAH DE MORAES GODOI OAB - MT24807/O (ADVOGADO(A))

CATIA BERGAMASCHI OAB - MT23398/O (ADVOGADO(A))

ANDRE LUIS STEIN FORTES OAB - MT0016367A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO SENTENÇA Processo: 

1007122-80.2019.8.11.0040. INTERESSADO: JOSE CARLOS DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: VALDIVINO RODRIGUES DOS SANTOS Vistos, etc. Trata-se 

de ação de cobrança em que o requerente alega que alugou imóvel 

residencial ao requerido, que deixou de pagar os aluguéis, gerando um 

débito no valor de R$ 3.400,00; requer, portanto, a condenação do réu no 

pagamento de tal quantia. Relatório dispensado[1]. Decido. É incontroversa 

a relação contratual existente entre as partes, ainda que verbal, em que o 

autor alugou imóvel residencial ao requerido pelo valor de R$ 400,00 

mensal. Também, conforme comprovado nos autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040, o requerido abandonou a quitinete sem 

sequer informar ao autor, retornando meses depois, mais precisamente 

em setembro de 2018, oportunidade em que encontrou o imóvel 

ocupado/locado para terceiro. Assim, ante a existência de contrato de 

locação entre as partes, cabia ao requerido provar o pagamento dos 

aluguéis tempestivamente, o que não ocorreu, sobretudo porque só existe 

um único recibo nos autos (ID 20266761), que demonstra o pagamento de 

25/12/2017 a 25/01/2018, bem como o adimplemento parcial do mês de 

fevereiro de 2018, segundo confessado pelo locador nos autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040. Há que se dizer que o abandono do imóvel 

não desonera o locatário do adimplemento dos aluguéis, já que não houve 

a entrega da chave pelo requerido e, ainda, o autor somente tomou 

conhecimento da situação do bem depois que ocorreu o arrombamento da 

porta, como extrai-se do Boletim de Ocorrência anexado nos autos nº 

1003348-42.2019.8.11.0040. Nesse sentido: “IMÓVEL ABANDONADO 

PELA LOCATÁRIA QUE NÃO AFASTA SEU DEVER DE PAGAR OS 

ALUGUÉIS. Constatação feita pelo oficial de justiça de que o imóvel estava 

em mau estado de conservação e com pertences da ré. Inércia do autor 

na busca da imissão na posse que serve apenas para reduzir o termo 

final da cobrança dos locativos pela ré. Termo final fixado na data da 

citação. Sentença parcialmente reformada. Recurso parcialmente provido”. 

(TJSP – Apelação cível nº 1008383-38.2014.8.26.0590, 32ª Câmara de 

Direito Privado, publicado em 18/08/2017. Por conseguinte, uma vez que 

provado somente o pagamento do aluguel no período inicial da relação 

contratual, a procedência parcial do pedido é medida que se impõe. Por 

fim, deixo de condenar o autor 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 parcialmente procedente o pedido 

formulado na inicial para o fim específico de condenar o requerido a pagar 

ao requerente metade do aluguel de fevereiro/2018 e a integralidade dos 

aluguéis de março/2018 até julho/2018, corrigido pelo INPC, desde o 

desembolso, e acrescido de juros de mora de 1% ao mês, a partir da 

citação (art. 405 do CC). Nos termos do art. 487, I, do CPC, declaro o feito 

extinto com resolução de mérito. Sem custas processuais e honorários 

advocatícios[2]. Submeto à análise do MM Juiz de Direito Presidente do JEC 

desta Comarca[3]. Após a homologação, P.R.I. Sorriso, 15 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000870-27.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO SILVA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

Processo: 1000870-27.2020.8.11.0040. C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do NOVO CPC, impulsiono estes autos a 

fim de intimar o advogado da parte reclamante, para manifestar-se, no 

prazo de 05 (cinco) dias, considerando a contestação aportada aos 

autos. Sorriso/MT, 28 de abril de 2020. Kelly Cimi, Analista Judiciária.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1002288-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE VERNE DE OLIVEIRA & OLIVEIRA LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UILSON BARRETO (EXECUTADO)

 

Processo: 1002288-34.2019.8.11.0040 C E R T I D Ã O Certifico e dou fé 

nos termos da legislação vigente e do Provimento nº. 55/2007 – CGJ, em 

cumprimento ao artigo 203, § 4º do CPC, impulsiono estes autos a fim de 

intimar a parte Autora (advogado) para no prazo de quinze dias para que 

indique bens penhoráveis da parte reclamada, conforme despacho Id. 

30958841 , “Desta forma, INDEFIRO tal requerimento e concedo a 

exequente o prazo de quinze dias para que indique bens penhoráveis da 

parte reclamada. Decorrido o prazo, conclusos para extinção”. Sorriso/MT, 

28 de Abril de 2020. Cristiane V. Kuhn Técnica Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002526-19.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002526-19.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ROSILENE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS ESPECIAIS Data: 

19/08/2020 Hora: 09:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, 

SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 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: 1002528-86.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILENE DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002528-86.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:ROSILENE DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

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: 19/08/2020 Hora: 09:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 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: 1002529-71.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEMAURO DOS SANTOS FORTUNATO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002529-71.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:JOSEMAURO 

DOS SANTOS FORTUNATO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO 

LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCO FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 15:20 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 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: 1002531-41.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MIRELLA DE SOUZA ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002531-41.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:MIRELLA DE 

SOUZA ROCHA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA 

SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR 

A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 15:30 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 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: 1002532-26.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

EMERSON LUCIANO MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU OAB - MT26517/O (ADVOGADO(A))

DEIZIANE PADILHA DA SILVA SAFADI OAB - MT0014834A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOVERNO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002532-26.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:EMERSON 

LUCIANO MACHADO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DEIZIANE 

PADILHA DA SILVA SAFADI, YASMIN SIMEI RAMOS DE ABREU 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: CONCILIAÇÃO-JUIZADOS 

ESPECIAIS Data: 12/08/2020 Hora: 15:40 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 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: 1002533-11.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FELIPE DO NASCIMENTO MOURA OAB - MT22107-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S/A. (REU)

 

PROCESSO n. 1002533-11.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LUCAS FELIPE 

DO NASCIMENTO MOURA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUCAS 

FELIPE DO NASCIMENTO MOURA POLO PASSIVO: SERASA 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: 12/08/2020 Hora: 15:50 , no 

endereço: Rua Canoas, 641, CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 

28 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: 1002540-03.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA BRUSSOLO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1002540-03.2020.8.11.0040 POLO ATIVO:LETICIA 

BRUSSOLO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: 
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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: 12/08/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Rua Canoas, 641, 

CENTRO, SORRISO - MT - CEP: 78890-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004811-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

YARA BEATRIZ SCHWEINBERGER (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUDINEI LUCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1 0 0 4 8 1 1 - 1 9 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 4 0  R e c l a m a n t e :  Y A R A  B E A T R I Z 

SCHWEINBERGER Reclamado: RUDINEI LUCA 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

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006554-64.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA VIEIRA LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AUGUSTO CALDEIRA DA ROCHA BANDEIRA BASTOS OAB - 

MT10525/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSISMAR GOMES PAULINO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006554-64.2019.8.11.0040 Reclamante: ANDREIA VIEIRA LIMA 

Reclamado: JOSISMAR GOMES PAULINO 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

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1005819-31.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNO BOEING (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOYCE CARLA MARZOLA DE ANDRADE HEEMANN OAB - MT0008723A-O 

(ADVOGADO(A))

RUI HEEMANN JUNIOR OAB - MT15326/O (ADVOGADO(A))

ALEXANDRE MARCOS REMPEL OAB - MT23902/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DECORDECK MOVEIS E DECORACOES LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO ZANELLA BONETTI OAB - RS59172 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1005819-31.2019.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado 

no item anterior, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1001115-38.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BUZO & CIA LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JO EUSTAQUIO DE SOUZA OAB - MT25485/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUSSARA TELLES DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001115-38.2020.8.11.0040 Vistos etc. Intime-se a parte executada, na 

forma do art. 513, §2º, do NCPC, para cumprimento da sentença, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de, não o fazendo, incidir multa de 10% 

(dez por cento) sobre o montante da condenação, nos termos do art. 523, 

§ 1º, do NCPC. Não havendo cumprimento voluntário, deverá a parte 

exequente apresentar atualização do débito com a incidência da multa 

acima referida, em 05 (cinco) dias, prazo este subsequente ao assinalado 

no item anterior, independente de nova intimação, sob pena de 

arquivamento. Com o cálculo, retornem os autos conclusos para análise 

dos demais pedidos formulados pela parte exequente. Ainda para a 

hipótese de ausência de cumprimento voluntário, e desde que 

expressamente assim requerido, fica desde logo deferida a expedição de 

certidão em favor da parte credora, na forma do art. 517, §2º, do NCPC, 

para fins de protesto. Nesse caso, o valor considerado será aquele 

calculado na forma do item anterior, devendo ser providenciada a certidão 

preliminarmente à conclusão. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006492-24.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HERMES GALEAZZI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURI CARLOS ALVES DE ALMEIDA FILHO OAB - MT0009981A-B 

(ADVOGADO(A))

CARLA ALEXANDRA GUERRA BAIZAN FERNANDES OAB - MT15477/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Estado Mato Grosso (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1006492-24.2019.8.11.0040 Reclamante: HERMES GALEAZZI Reclamado: 

Estado Mato Grosso Vistos etc. Consoante pesquisa realizada junto ao 

RENAJUD, ficou constatada a existência de veículos registrados em nome 

do recorrente, situação que não se compatibiliza com as regras do 

benefício da assistência judiciária, razão pela qual indefiro a AJG 

postulada, determinando que, no prazo de 48 horas, o recorrente recolha 

o preparo do recurso interposto (Enunciado 115 CNJ), sob pena de ser 

considerado deserto. Juntado o preparo, e havendo a apresentação de 

contrarrazões, fica o recurso desde já recebido, no efeito devolutivo (art. 
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43 da Lei n. 9.099/95), determinando a remessa dos autos imediatamente à 

Turma Recursal. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito 

Lista de Veículos - Total: 1 Placa Placa Anterior UF Marca/Modelo Ano 

Fabricação Ano Modelo Proprietário Restrições Existentes Ações 

QCX1916 MT TOYOTA/COROLLA XEI20FLEX 2018 2019 HERMES 

GALEAZZI Não ui-button ui-button pp1pp

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1008961-43.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE COSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TANIA BENEDITA CORREIA SILVA OAB - MT12179-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REQUERIDO)

DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1008961-43.2019.8.11.0040. REQUERENTE: ELIETE COSTA DA SILVA 

REQUERIDO: DESTAK AGENCIA VIAGENS TURISMO LTDA - ME, AZUL 

LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta 

nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000348-97.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ISABELA GRISA MARCHIORO (AUTOR)

FERNANDO MARCHIORO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISABELA GRISA MARCHIORO OAB - 073.256.949-46 (REPRESENTANTE)

RAFAELA BARBOSA LIMA DE OLIVEIRA OAB - SP369569 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AZUL LINHAS AEREAS (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1000348-97.2020.8.11.0040. AUTOR: FERNANDO MARCHIORO, ISABELA 

GRISA MARCHIORO REPRESENTANTE: ISABELA GRISA MARCHIORO REU: 

AZUL LINHAS AEREAS Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001224-52.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANY ALVES MOREIRA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DOUGLAS RODRIGUES DE BRITO OAB - MT24137/O-O (ADVOGADO(A))

JULIO CESAR ANTONIOLLI OAB - MT17254/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL 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. 

1001224-52.2020.8.11.0040 Reclamante: DAIANY ALVES MOREIRA DA 

SILVA Reclamado: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos etc. Ante a não 

citação da parte reclamada, cancelo a audiência designada. Designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001238-36.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLAVID DOUGLAS DA SILVA (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001238-36.2020.8.11.0040 Reclamante: HOSPITAL E MATERNIDADE 

NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP Reclamado: GLAVID DOUGLAS 

DA SILVA Vistos etc. Ante a não citação da parte reclamada, cancelo a 

audiência designada. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001259-12.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO DA SILVA MESQUITA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

GABRIEL ARTUR SCARTON (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001259-12.2020.8.11.0040 Reclamante: RAIMUNDO DA SILVA 

MESQUITA Reclamado: GABRIEL ARTUR SCARTON e outros Vistos etc. 

Ante a não localização da parte reclamada, consoante certidão retro, 

cancelo a audiência designada, concedendo à parte autora o prazo de 

quinze dias para indicação do endereço atualizado. Indicado o endereço, 

designe-se nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. Do contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de 

Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007600-25.2018.8.11.0040

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:

VANESSA GRAZIELLE URBAINSKI FERNANDES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007600-25.2018.8.11.0040 Reclamante: LEOCADIA WILK APIO - ME 

Reclamado: VANESSA GRAZIELLE URBAINSKI FERNANDES Vistos etc. 

Ante a não citação da parte reclamada, cancelo a audiência designada. 

Designe-se nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as 

partes. COMUNIQUE-SE AO JUÍZO DEPRECANTE. Às providências. Érico 

de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001229-74.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARLI LOPES EIRELI - ME (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1001229-74.2020.8.11.0040 Reclamante: HOSPITAL E MATERNIDADE 

NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP Reclamado: MARLI LOPES 

EIRELI - ME Vistos etc. Ante a não citação da parte reclamada, cancelo a 

audiência designada. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007556-69.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIVANE GARGHETTI ROTTA FRANCHI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007556-69.2019.8.11.0040 Reclamante: MARCIVANE GARGHETTI ROTTA 

FRANCHI Reclamado: AVIANCA Vistos etc. Ante a não citação da parte 

reclamada, cancelo a audiência designada. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes, sendo a reclamada, 

no endereço indicado na petição retro. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003835-12.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAURO ATILIO MURARO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003835-12.2019.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: MAURO ATILIO MURARO Vistos etc. Ante a não 

localização da parte reclamada, consoante certidão retro, cancelo a 

audiência designada, concedendo à parte autora o prazo de quinze dias 

para indicação do endereço atualizado. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Do 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001207-16.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO PONTES (AUTOR)

IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

SOLANGE DA COSTA SILVA OAB - MT0015270S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANGELA DIAS MARQUES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001207-16.2020.8.11.0040. AUTOR: JOSE FRANCISCO DE AZEVEDO 

PONTES, IGOR HENRIQUE DA SILVA PONTES REU: ELISANGELA DIAS 

MARQUES Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001208-98.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ELISA LUCIA APIO PADILHA 85386375920 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA INA GRAMKOW OAB - MT8196-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001208-98.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ELISA LUCIA APIO PADILHA 

85386375920 REQUERIDO: JOSE JUNIOR NUNES CAVALHEIRO Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001218-45.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RACIDE LOPES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001218-45.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: RACIDE LOPES Vistos etc. Nos 
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termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001222-82.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIA EL GADBAN OLIBONI (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001222-82.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: JULIA EL GADBAN OLIBONI 

Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ 

c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o 

PRAZO sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem 

como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo 

mencionado no art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, 

havendo interesse das partes na celebração de acordo, deverão, 

excepcionalmente, apresentar sua proposta/contraproposta juntamente 

com a contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte 

contrária, no prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, 

eventuais proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que 

deverá ser certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado 

entre as partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003840-34.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CARLOS PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003840-34.2019.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: ANTONIO CARLOS PEREIRA Vistos etc. Ante a não 

localização da parte reclamada, consoante certidão retro, cancelo a 

audiência designada, concedendo à parte autora o prazo de quinze dias 

para indicação do endereço atualizado. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Do 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001225-37.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDUARDO SCHEFFER (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001225-37.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: EDUARDO SCHEFFER Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001228-89.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EURIPIS MACHADO (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001228-89.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: EURIPIS MACHADO Vistos etc. 

Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001230-59.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SIDNEI RAINERI (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001230-59.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: SIDNEI RAINERI Vistos etc. Nos 

termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da 

Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 
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CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003841-19.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003841-19.2019.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: JUAREZ ANTONIO SCHEFFEL Vistos etc. Ante a não 

localização da parte reclamada, consoante certidão retro, cancelo a 

audiência designada, concedendo à parte autora o prazo de quinze dias 

para indicação do endereço atualizado. Indicado o endereço, designe-se 

nova data para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Do 

contrário, conclusos para extinção. Às providências. Érico de Almeida 

Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001239-21.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIANA AVELIN DA LUZ RODRIGUES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001239-21.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: MARIANA AVELIN DA LUZ 

RODRIGUES Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 

247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 313/220/CNJ, DETERMINO a 

SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, 

consignando que o PRAZO sucessivo para apresentação de 

CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá 

após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da Resolução nº 

313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes na celebração 

de acordo, deverão, excepcionalmente,  apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003836-94.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

MACHADO CARNIEL & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROZANGELA HIPOLITO DA LUZ OAB - MT17201/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1003836-94.2019.8.11.0040 Reclamante: MACHADO CARNIEL & CIA LTDA 

- ME Reclamado: UNIFARMA PRODUTOS FARMACEUTICOS LTDA - ME 

Vistos etc. Ante a não citação da parte reclamada, cancelo a audiência 

designada. Designe-se nova data para audiência de conciliação, 

intimando/citando as partes, sendo a reclamada, no endereço indicado na 

petição retro. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001240-06.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP 

(AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CANDIDO DA SILVA OAB - MT25980/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERNANDES 73552062149 (REU)

RODRIGO FERNANDES (REU)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001240-06.2020.8.11.0040. AUTOR: HOSPITAL E MATERNIDADE NOSSA 

SENHORA DE FATIMA LTDA - EPP REU: RODRIGO FERNANDES 

73552062149, RODRIGO FERNANDES Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, 

da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007601-73.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

CHARLES ANDRE SOST (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVANI MARIANI OAB - MT18391/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. N. AUTO POSTO LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007601-73.2019.8.11.0040 Reclamante: CHARLES ANDRE SOST 

Reclamado: H. N. AUTO POSTO LTDA Vistos etc. Ante a não citação da 

parte reclamada, cancelo a audiência designada. Designe-se nova data 

para audiência de conciliação, intimando/citando as partes. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001242-73.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO PEREIRA DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE SORRISO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 
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1001242-73.2020.8.11.0040. REQUERENTE: RAIMUNDO NONATO PEREIRA 

DE SOUSA REQUERIDO: AGUAS DE SORRISO S.A. Vistos etc. Nos termos 

do art. 15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução 

nº 313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO 

sucessivo para apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de 

IMPUGNAÇÃO (05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no 

art. 5º, da Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse 

das partes na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, 

apresentar sua proposta/contraproposta juntamente com a 

contestação/impugnação, sobre a qual manifestará a parte contrária, no 

prazo de 05 dias. Apresentada contestação e impugnação, eventuais 

proposta e contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser 

certificado e/ou, ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as 

partes, conclusos. Às providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001180-33.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

SEBASTIAO BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ESLEN PARRON MENDES OAB - MT0017909A (ADVOGADO(A))

VALDENIR BERTOLDO OAB - MT0017944A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NEILDES ARAUJO AGUIAR DI GESU OAB - SP0217897A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001180-33.2020.8.11.0040. REQUERENTE: SEBASTIAO BARBOSA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001159-57.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

BRUNNA GUSATTI (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANO EUSTAQUIO DE SOUZA JUNIOR OAB - MT23547/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

IFOOD.COM AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001159-57.2020.8.11.0040. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BRUNNA 

GUSATTI ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: BANCO BRADESCO, IFOOD.COM 

AGENCIA DE RESTAURANTES ONLINE S.A. Vistos etc. Nos termos do art. 

15, I, da Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1007627-71.2019.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

IAGO VITOR FRANCA ELIAS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NILDECY PEREIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo nº. 

1007627-71.2019.8.11.0040 Reclamante: IAGO VITOR FRANCA ELIAS 

Reclamado: NILDECY PEREIRA Vistos etc. Ante a não citação da parte 

reclamada, cancelo a audiência designada. Designe-se nova data para 

audiência de conciliação, intimando/citando as partes, sendo a reclamada, 

no endereço indicado na inicial, eis que apenas não se encontrava no 

imóvel no momento da diligência. Às providências. Érico de Almeida Duarte 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001283-40.2020.8.11.0040

Parte(s) Polo Ativo:

ANARIA DE JESUS DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO ADELMO CHIMATI PERUCHI OAB - MT14519-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):

ERICO DE ALMEIDA DUARTE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE SORRISO DECISÃO Processo: 

1001283-40.2020.8.11.0040. REQUERENTE: ANARIA DE JESUS DA SILVA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Nos termos do art. 15, I, da 

Portaria-Conjunta nº 247/2020/TJ c/c art. 5º, da Resolução nº 

313/220/CNJ, DETERMINO a SUSPENSÃO da AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

DESIGNADA nos autos, consignando que o PRAZO sucessivo para 

apresentação de CONTESTAÇÃO (05 dias), bem como de IMPUGNAÇÃO 

(05 dias) correrá após decorrido o prazo mencionado no art. 5º, da 

Resolução nº 313/2020/CNJ. Não obstante, havendo interesse das partes 

na celebração de acordo, deverão, excepcionalmente, apresentar sua 

proposta/contraproposta juntamente com a contestação/impugnação, 

sobre a qual manifestará a parte contrária, no prazo de 05 dias. 

Apresentada contestação e impugnação, eventuais proposta e 

contraproposta e/ou decorrido o prazo, o que deverá ser certificado e/ou, 

ainda, juntado aos autos acordo formulado entre as partes, conclusos. Às 

providências. Érico de Almeida Duarte Juiz de Direito

Comarca de Tangará da Serra

1ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 327911 Nr: 24721-04.2019.811.0055

 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: JOSÉ MARCOS SQUILLACE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED VALE DO SEPOTUBA LTDA
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 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ELTON EUCLIDES FERNANDES - 

OAB:OAB/SSP 258.692

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLÉSIO PLATES DE OLIVEIRA 

- OAB:23.592-O, ELISA FLUMIAN PIRES DE SALES - OAB:7354/MT, 

FRANCISMAR SANCHES LOPES - OAB:1708-B/MT, LUCIANO DE SALES 

- OAB:5911-B/MT

 CONCEDO EM PARTE a liminar pretendida apenas para fixar as seguintes 

balizas: (a) a parte demandada poderá comunicar os 

usuários/beneficiários sobre a existência de profissional cooperado em 

sua rede e que, se optar por tal profissional, os honorários deste estão 

incluídos no plano, o que não ocorrerá se optar por médico particular, (b) 

também poderá informar que, caso o usuário/beneficiário opte pelo 

profissional não conveniado, o que lhe é facultado, na sua ótica, entende 

que não terá direito a ressarcimento dos honorários, (c) não poderá 

fazê-lo de forma a pressionar os respectivos usuários/beneficiários a 

trocarem de médico, apenas com intuito informativo e (d) a parte 

demandada deverá analisar o pedido de autorização para compra de 

insumos sem qualquer distinção entre ser o profissional conveniado ou 

não, sob pena de multa diária no importe de R$ 300,00 até o limite de R$ 

41.800,00. (...). Por lado outro, não se pode, abstratamente, determinar a 

autorização de toda e qualquer cirurgia prescrita pelo autor e, por 

consequência, de todo e qualquer material por ele listado, como acima já 

mencionado, de modo que, neste ponto, INDEFIRO a liminar 

vindicada.Ademais, em que pese a manifestação de desinteresse na 

realização da audiência de conciliação (fl. 04), por si só, e ordinariamente, 

não implica no cancelamento da solenidade, pois depende, ainda, da 

manifestação de vontade da parte demandada, na forma do artigo 334, § 

4º, inciso I, do Código de Processo Civil.Logo, DESIGNO audiência de 

conciliação para o dia 18 de julho de 2020, às 14h30min, a ser realizada 

no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta Comarca, conforme 

pauta previamente formulada pelo próprio Centro.(.,,)CITE-SE a parte 

demandada, sendo certo que o prazo de resposta observará o artigo 335 

do CPC, dependendo da postura das partes quanto à realização da 

audiência de conciliação/mediação e insucesso da composição amigável, 

com a advertência grafada no artigo 344 do CPC.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Flávio Maldonado de Barros

 Cod. Proc.: 337101 Nr: 4264-14.2020.811.0055

 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: ERICA MARTINS LOBO

 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:

 Vistos. (...). Em razão disso, DEFIRO o pedido de tutela de urgência para 

que, no prazo de 15 dias, a parte demandada autorize a mamoplastia 

redutora, como requerido na exordial, sob pena de multa diária no importe 

de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite de R$ 41.800,00.DESIGNO 

audiência de conciliação para o dia 18 de junho de 2020, às 14h00min, a 

ser realizada no Centro Judiciário de Soluções de Conflitos desta 

Comarca, conforme pauta previamente formulada pelo próprio Centro.Não 

obstante inicialmente agendada audiência de conciliação, fica ao talante do 

Centro Judiciário de Soluções de Conflitos convertê-la em mediação, sem 

prejuízo da realização de mais de uma sessão, na forma do artigo 334, § 

2º, do CPC.CITE-SE a parte demandada, sendo certo que o prazo de 

resposta observará o artigo 335 do CPC, dependendo da postura das 

partes quanto à realização da audiência de conciliação/mediação e 

insucesso da composição amigável, com a advertência grafada no artigo 

344 do CPC.CONCEDO os benefícios da justiça gratuita, revogando-os a 

qualquer tempo caso inverídica a declaração de hipossuficiência.ÀS 

PROVIDÊNCIAS.

2ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 299571 Nr: 285-78.2019.811.0055

 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: ROGÉRIO AUGUSTO FRANCIOSI, RAFAEL NUNES 

FRANCIOSI, ROGERIO NUNES FRANCIOSI, ANA PAULA BARRETO 

FRANCIOSI, ANA THEREZA CAIDO FRANCIOCI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ESPOLIO DE ILCA NUNES FRANCIOSI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALINE LAMMEL KRUG - 

OAB:14259-B, Rayane de Brito Correa Fortunato - OAB:22274-O/MT, 

Vinicius Dall Comune Hunhoff - OAB:10453/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Posto isso, nos termos das razões apresentadas e ante a anuência de 

todos os herdeiros, DEFIRO os pedidos de alvarás judiciais, para: - 

autorizar o inventariante a firmar os contratos de cédula de crédito 

bancário proposta sob nº 2105784, com o Banco CNH Industrial Capital 

S/A, Programa BNDS FINAME MODERFROTA, contrato do BNDS nº 

44003321918 bem como dar em garantia o imóvel rural de matrícula nº 

3209, do Cartório do 1º Ofício da Comarca de Sapezal/MT, conforme 

requerido às fls. 2238/2239, tudo devidamente comprovado nos autos; - 

autorizar o inventariante a realizar a Dissolução do Condomínio dos lotes 

02 a 21, da Quadra 102, localizados no município de barreiras, BA, 

Matriculados sob nº 13.457, angariando para o espólio os lotes 17, 19, 21 

e P/14-A, na integralidade, em substituição à quota-parte de 1/6 em cada 

um dos lotes, conforme requerido às fls. 2255/2256, tudo devidamente 

comprovado nos autos. Expeçam-se os competentes Alvarás Judiciais. 

Intime-se o inventariante para cumprir integralmente as determinações de 

fl. 2.007. Às providências necessárias.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leilamar Aparecida Rodrigues

 Cod. Proc.: 300122 Nr: 927-51.2019.811.0055

 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: JBG, ABG, PFBG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDWAG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VANESSA ANDRADE DA SILVA - 

OAB:24784/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Expeçam-se os Alvarás Judiciais autorizando o levantamento pelo 

inventariante dos valores existentes nas contas bancárias, informadas à 

fls. 182, para que este proceda com o pagamento das custas 

processuais.

Às providências necessárias.

 Após, cumpra-se integralmente a decisão de fl. 178.

3ª Vara Cível

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 138625 Nr: 9047-64.2011.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCELO AUGUSTO BORGES, NELSON 

PASQUALLI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, LUCAS VIEIRA ALVES - 

OAB:20716/MT, MARCELO AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, TAIRO 

DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 138625.

Vistos,

Libera-se para o peticionário de fls. 457 o valor depositado às fls. 426, 
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conforme já autorizado às fls. 442/445.

Como é valor incontroverso, libere-se para o peticionário de fls. 458/459 o 

valor depositado às fls. 457, verso.

No mais, intime-se o devedor (Marcelo Augusto Borges) para pagar a 

diferença apontada às fls. 459, verso, no prazo de 15 dias, devendo a 

intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo 

Civil.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 142978 Nr: 2449-60.2012.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARCELO AUGUSTO BORGES, FELIPE BEDIN 

BIASOTTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): NELSON PASQUALLI, MARCELO AUGUSTO 

BORGES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716/MT, MARCELO 

AUGUSTO BORGES - OAB:6189/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - 

OAB:OAB/MT 16.917

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FELIPE BEDIN BIASOTTO - 

OAB:9.183-MT, FLAVIANE RAMALHO PANNEBECKER - OAB: MT 9189, 

LUCAS VIEIRA ALVES - OAB:20716-O, MARCELO AUGUSTO BORGES - 

OAB:6189/MT, TAIRO DOMINGOS DARTORA - OAB:OAB/MT 16.917

 Autos nº: 142978.

Vistos,

Libera-se para o peticionário de fls. 475 o valor depositado às fls. 449, 

conforme já autorizado às fls. 460/463.

Como é valor incontroverso, libere-se para o peticionário de fls. 476/477 o 

valor depositado às fls. 475, verso.

No mais, intime-se o devedor (Marcelo Augusto Borges) para pagar a 

diferença apontada às fls. 477, verso, no prazo de 15 dias, devendo a 

intimação observar a regra do § 2º do art. 513 do Código de Processo 

Civil.

 Não efetuado tempestivamente o pagamento voluntário, fica desde já 

determinada a utilização do sistema BACENJUD para busca de dinheiro, 

sendo desnecessário o credor diligenciar na localização de bens 

passíveis de constrição, pois o dinheiro prevalece na ordem do artigo 835 

do Código de Processo Civil. Registro que a providência será cumprida de 

acordo com a regra do art. 854 do Código de Processo Civil.

 Sendo esta inexitosa, intime-se a parte autora para requerer o que de 

direito, no prazo de 15 dias.

Cumpra-se.

 Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020.

 Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 192566 Nr: 8965-91.2015.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TCB, JOSIANI DA SILVA CHABUDÉ BRABO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EUCATUR EMPRESA UNIÃO CASCAVEL DE 

TRANSP. E TURISMO LTDA, GRANTUR - CLAUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA - ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Aparecida Maria Vieira - 

OAB:16718/MT, ROSIANA DA COSTA PAIM - OAB:18172

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL SANTOS ALBERTTI - 

OAB:44655, PAULA PATRICIA PASQUALLI - OAB:10.633 OAB/MT, 

PEDRO MOACYR PINTO JUNIOR - OAB:7.585 MT, RAFAEL CISNEIRO 

RODRIGUES - OAB:19.032/MT, RICARDO BATISTA BLASI - OAB:12249, 

SUSANI TROVO FELIPE DE OLIVEIRA SILVEIRA - OAB:OAB/PR 55.527

 Autos nº: 192566.

Vistos,

A falha apontada às fls. 219/220 foi suprida.

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, com fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, ficando 

homologado por sentença o acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas remanescentes, 

se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 Antes, porém, libere-se todas as constrições (fls. 244, fls. 247/251 e fls. 

276)

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 319073 Nr: 18039-33.2019.811.0055

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARINA LEITE DA SILVA E SOUSA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): BANCO ITAU CONSIGNADO S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JOSÉ HENRIQUE CARDOSO 

ABRAHÃO - OAB:5897-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ADRIANA SILVIANO 

FRANCISCO - OAB:OAB/SP:138.605, BEATRIZ DIAS RIZZO - 

OAB:118.727-SP, CLAUDIA POILITANSKI - OAB:118.860-SP, JOSÉ 

VIRGÍLIO VITA NETO - OAB:182.805-SP

 Autos nº: 319073.

Vistos,

Acolho o pedido de fls. 57 e determino que a parte requerida seja intimada 

para cumprir o determinado às fls. 56 e, ainda, retirar o nome da parte 

autora dos cadastros de restrição em relação ao débito discutido nestes 

autos, o que deverá ser feito em 05 dias, sob pena de multa de R$ 200,00 

por dia, limitada por agora em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Às providências.

Tangará da Serra/MT, 27 de abril de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 327531 Nr: 24447-40.2019.811.0055

 AÇÃO: Homologação da Transação Extrajudicial->Procedimentos 

E s p e c i a i s  d e  J u r i s d i ç ã o  V o l u n t á r i a - > P r o c e d i m e n t o s 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ROZINEIA DA SILVA, NAUANY DA SILVA SOARES, 

GIVANILDO RIBEIRO, HDI SEGUROS S/A, NAYANE DA SILVA SOARES, 

LUIS CARLOS PAVÃO TRANSPORTES ME

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FÁBIO BOUERI AFFONSO - 

OAB:187510, GUSTAVO HENRIQUE ZOCH LEITE - OAB:25162-0-MT, 

JOACIR JOLANDO NEVES - OAB:3.610-B, VAGNER SOARES SULAS - 

OAB:8455

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Autos nº: 327531.

Vistos,

Verifico que o acordo entabulado entre as partes não apresenta vícios, 

seja de consentimento, seja de legalidade, uma vez que celebrado por 

partes capazes, envolvendo objeto lícito e direito patrimonial disponível, 

razão pela qual, a medida que se impõe é a homologação do ajuste.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial de fls. 32, com 

fulcro no art. 487, inciso III, “b”, do Código de Processo Civil, julgo extinto o 
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processo, com resolução do mérito, ficando homologado por sentença o 

acordo celebrado pelas partes.

Ficam as partes dispensadas do pagamento das custas remanescentes, 

se houver, nos termos do art. 90, § 3º, do CPC.

 Transitada em julgado, certifique-se e arquive-se.

 P. R. I. C.

 Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020.

Anderson Gomes Junqueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Anderson Gomes Junqueira

 Cod. Proc.: 336933 Nr: 4205-26.2020.811.0055

 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: RODRIGO DE OLIVEIRA AMADO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GO CAPITAL HOLDING S/A - INVESTIMENTOS, 

NEGOCIOS E PARTICIPAÇÕES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LINDOLFO ALVES DA COSTA - 

OAB:4366/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, indefiro a tutela de urgência postulada.Quanto ao pedido 

de aplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor formulado pela parte 

Requerente, verifico que a relação estabelecida entre as partes se revela 

como de consumo, uma vez que as partes se enquadram respectivamente 

na qualidade de consumidor e fornecedor previsto nos arts. 2º e 3º do 

Código de Defesa do Consumidor. Não obstante, esclareço que a 

aplicação do Código de Defesa do Consumidor não implica 

automaticamente a inversão do ônus da prova, isso porque não se 

encontra caracterizada a hipossuficiência técnica da parte requerente 

para produção de provas, conforme requisito previsto no art. 6º, VIII do 

CDC.Assim, por entender que não há hipossuficiência técnica da 

requerente em relação à matéria debatida, indefiro o pedido de inversão do 

ônus da prova.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.Cumpra-se.Tangará da Serra-MT, 27 de abril de 2020.Anderson 

Gomes JunqueiraJuiz de Direito

4ª Vara Cível

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000308-70.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DEOCLIDES DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BALDAN NETO OAB - SP221199 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 1000308-70.2020.8.11.0055. 

AUTOR(A): FRANCISCO DEOCLIDES DE SOUZA REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS VISTOS Trata-se de ação de 

aposentadoria especial intentada face ao INSS Foi declarada a 

incompetencia deste Juizo, determinando-se a remessa ao Juizo da Vara 

Federal competente. Foi certificado da impossibilidade, ante a 

incompatibilidade de sistemas ate o presente momento. Relato do 

Necessario. Como dito no relatorio, foi certificado que não há por ora como 

proceder ao envio, por meio do PJE, para a Justiça Federal. Assim, 

mormente diante da quarentena imposta, em regime de teletrabalho, 

apenas apos o final da mesma é que teria que se materializar o feito e 

então remeter a vara da Justiça Federal, ante a impossibilidade de o 

faze-lo pela mesma via. E mais, la teria que o mesmo ser digitalizado, em 

novo numero. Assim, impende a extinção do mesmo, de forma que a parte 

autora proceda a distribuição na forma adequada, razao pela gual JULGO 

EXTINTO o feito, sem resolução do mérito, nos termos do artigo 485, IV do 

CPC. Sem custas e honorarios. Intime-se a parte autora por meio de seu 

patrono. Decorrido o prazo recursal, arquive-se. , 30 de março de 2020. 

Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001343-65.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO LAIRTON BEZERRA LANDIM (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

KATIA CRISTINNA RODRIGUES OAB - MT13451-O (ADVOGADO(A))

KAMILLA PALU SASSAKI OAB - MT16898-O (ADVOGADO(A))

RENATA MOREIRA DE ALMEIDA VIEIRA NETO DEBESA OAB - MT11674-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ITAVAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ADECLER ITAVAR DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

ANDREIA CRISTINA DA SILVA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 4ª VARA CÍVEL DE 

TANGARÁ DA SERRA DECISÃO Processo: 1001343-65.2020.8.11.0055. 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: FRANCISCO LAIRTON BEZERRA LANDIM 

ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: JOSE ITAVAR DA SILVA, ADECLER 

ITAVAR DA SILVA, ANDREIA CRISTINA DA SILVA, MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA Vistos Recebo a inicial uma vez que, de acordo 

com os requisitos legais contidos no artigo 319 do Código de Processo 

Civil. Cuida-se de Ação de Obrigação de Fazer c/c Pedido de Indenização 

e Antecipação de Tutela de Urgência, promovida por Francisco Lairton 

Bezerra Landim em desfavor de José Itavar da Silva, Adecler Itavar da 

Silva, Andréia Cristina da Silva e Município de Tangará da Serra, todos 

devidamente qualificados nos autos. Consta da Inicial que em 16 de 

novembro de 2015 o autor assinou com os requeridos José Itavar, Adecler 

Itavar e Andréia Cristina; um contrato particular de compra e venda de 

imóvel, tendo como objeto principal um imóvel de 450m², na época 

denominado área 01-C, localizado na Rua 5-A, o qual seria destacado da 

matrícula 5.431 do Registro de Imóveis de Tangará da Serra, Gleba Santa 

Fé, atualmente bairro Santa Lucia. Alega a o autor que na época da 

compra, fora informado pelos vendedores, ora requeridos, que restava 

apenas resolver um inventário, porém, mesmo após o encerramento deste, 

ao tentar abrir a matrícula para regularização da área, foi impedido pelo 

município. Consta que primeiramente foi impedido por ser ilegítimo, eis que 

não era proprietário do imóvel. Aduz que em contato com os requeridos e 

após efetuar gastas com projetos, o pedido de desmembramento da área 

foi novamente negado, sob alegação de que o projeto não correspondia 

às exigências legais previstas na legislação pertinente e no plano diretor 

do município. Foi então sugerida alteração no projeto de desmembramento 

da área, a qual incluía a doação de parte da área para que seja 

regularizada servidões de passagens já existentes no local. Todavia, 

quanto a tais doações os requeridos se opuseram, motivo pelo qual o 

autor não consegue regularizar sua área. Aduz que efetuou uma 

construção no local sempre utilizando-se de alvarás provisórios, porém 

necessita da regularização da área para andamento de seu projeto, motivo 

pelo qual pleiteia em sede de antecipação de tutela que os requeridos 

sejam obrigados a aceitar a sugestão da Secretaria de Planejamento do 

município, com as doações existentes e assim efetuar o desmembramento 

da área e posterior confecção da matrícula relativa a área que possui. É o 

relato do necessário. Fundamento e DECIDO. Com relação ao pedido de 

tutela antecipada, nos termos do art. 294 do NCPC, a tutela provisória pode 

fundar-se em urgência ou evidência. A segunda, referente à simples 

evidência do direito do autor, tem seus requisitos elencados no art. 311 do 

NCPC. No caso dos autos, a inocorrência de qualquer dos incisos do art. 

311 para os quais se admite o deferimento liminar da tutela de evidência 

impede que a esse título se conheça do pedido da Requerente. Sobra-lhe, 

portanto, a hipótese de urgência. Analisando, portanto, as duas condições 

específicas dos pedidos antecipatórios, quais sejam, a plausibilidade do 

direito e o perigo de lesão, quando não presentes de forma satisfatória os 

elementos que autorizam sua acolhida, a mesma deve ser indeferida. Ao 

menos no presente momento processual, a pretensão do Requerente 

embora pareça bem escorada nos documentos que acompanharam a 

Inicial, o que demonstraria a plausibilidade do direito, não demonstrou de 
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forma satisfatória o perigo da demora, eis que infelizmente trata-se de um 

problema antigo. Necessária a angularização do feito, a fim de que a parte 

ré manifeste-se nos autos, uma vez que, a princípio, os requeridos podem 

sugerir alterações sobre as áreas a serem doadas ao Município, eis que 

se trata de uma sugestão da Seplan e não restou demonstrado que esta 

seria a única saída. Neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO 

-EXECUÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER -Deferimento de liminar para 

cumprimento da obrigação (desmembramento da área e outorga das 

respectivas escrituras dos imóveis), sob pena de incidência de multa 

diária - Descabimento - Ausentes os requisitos legais à concessão da 

liminar - Situação que demanda esclarecimentos, especialmente junto à 

Municipalidade local acerca do procedimento de desmembramento da área 

- Multa diária, por ora,descabida, até que se reúnam elementos suficientes 

para se apurar a responsabilidade ou inércia da executada - Decisão 

reformada - Recurso provido. (TJ-SP - AG: 990101275198 SP, Relator: 

Salles Rossi, Data de Julgamento: 23/06/2010, 8ª Câmara de Direito 

Privado, Data de Publicação: 29/06/2010) Assim, tendo em vista o acima 

exposto, ausente os requisitos legais, INDEFIRO, pois, o pedido de 

antecipação de tutela. CITEM-SE os Requeridos e INTIME-SE o Requerente, 

conforme determina o art. 334 e seguintes do NCPC, a fim de que as 

partes compareçam à audiência de conciliação a ser designada pelo 

Núcleo de Conciliação desta Comarca, sob pena de incorrerem em multa 

por ato atentatório à dignidade da justiça (art. 334, § 8º, do NCPC). Se 

impossível o acordo, e bem assim na hipótese de ausência, os Requeridos 

poderão oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias, contado a 

partir da data da audiência de conciliação (art. 335, I, do NCPC), sob pena 

de presunção de veracidade das alegações de fato feitas pela Parte 

contrária (art. 344 do NCPC). Cumpra-se. Intime-se. Expeça-se o 

necessário. Às providências. Tangará da Serra, 28 de abril de 2020. 

Francisco Ney Gaíva Juiz(a) de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Francisco Ney Gaíva

 Cod. Proc.: 252483 Nr: 18816-86.2017.811.0055

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

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

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO ESTADUAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLOVIS MACHADO, LEANDRO APARECIDO DE 

PAULA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEIZIANE PADILHA SILVA 

QUINTANA - OAB:14.834, JOSE CARLOS MOURA - OAB:16233

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação civil pública de 

improbidade administrativa, nos termos do artigo 487, I, do Código de 

Processo Civil e assim o faço para CONDENAR os requeridos CLOVIS 

MACHADO E LEANDRO APARECIDO DE PAULA ao ressarcimento integral, 

de forma solidaria, do dano ao erário de R$ 1.734,00 (um mil setecentos e 

trinta e quatro reais) ao Estado de Mato Grosso.

 Sobre a condenação deve incidir correção monetária pelo IPCA, desde a 

data do repasse e juros de mora, nos termos do art. 1º-F da Lei nº. 

9.494/97, desde o evento danoso (Súmula nº 54 do STJ).

Sucumbente, condeno os requeridos ao pagamento das despesas e 

custas processuais

5ª Vara Cível

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 334976 Nr: 3290-74.2020.811.0055

 AÇÃO: Carta Precatória (art. 201 do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª 

INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: JDC.INDAIATUBA-SP, OCTO LABEL EIRELI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FROTACAM LOCACÃO DE VEICULO E 

EQUIPAMENTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDRÉ LOPES DA SILVA - 

OAB:299793

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA para efetuar o deposito do valor de 

R$73,48 (setenta e três reais e quarenta e oito centavos) relativo à 

condução do oficial de justiça para cumprimento do mandado de citação 

dos requeridos, efetuado por meio de Guia de diligência emitida 

exclusivamente pelo portal do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso-www.tjmt.jus.br, devendo apresentar comprovante nos autos a 

fim de que se efetive o cumprimento do mandado. Tudo no prazo legal.

2ª Vara Criminal

Expediente

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 266446 Nr: 29432-23.2017.811.0055

 AÇÃO: Procedimento Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPE

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ASS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Edital Genérico ME107

Edital de:CITAÇÃO

Prazo:30

Intimando:Réu(s): Ademir Silva Santos, Cpf: 80175260168, Rg: 11370297 

SSP MT Filiação: Ademario Bispo dos Santos e Maria Neres da Silva, data 

de nascimento: 03/12/1976, brasileiro(a), natural de Salvador-BA, 

solteiro(a), ajudante de serviço geral, Endereço: Rua 08-A S/n, Bairro: 

Jardim Alto Alegre, Cidade: Tangará da Serra-MT

Finalidade:CITAÇÃO;para responder a acusação, por escrito, no prazo de 

10 (dez) dias, podendo arguir preliminares e alegar tudo o que interesse a 

sua defesa, oferecer documentos e justificações, especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua 

intimação, quando necessário. Cientificando-o(s) de que decorrido o prazo 

sem resposta, será nomeado para oferecê-la o Defensor Publico atuante 

nesta Comarca.

Resumo da inicial:

Decisão/Despacho:Autos nº: 29432-23.2017.811.0055.

Código Apolo nº: 266446.

 Vistos etc.

1) RECEBO a denúncia, nos termos que foi posta em Juízo, vez que estão 

presentes os requisitos do artigo 41 do Código de Processo Penal, pois, 

descreve fato que, em princípio, configura crime, cuja materialidade e 

indícios de autoria são demonstrados pelos documentos carreados nos 

autos de inquérito policial em anexo, eis que preenchida a condição de 

procedibilidade, com relação ao crime de ameaça, conforme 

representação de fls. 12. Portanto, COMUNIQUE-SE ao distribuidor e aos 

Institutos de Identificação nos termos do art. 965, III, art. 966 e 1.373, 

inciso II e III, todos da CNGC/MT.

2) Ademais, considerando que o réu não tem endereço declinado nos 

autos, nos termos do art. 361, c/c art. 363, § 1º, ambos do Código de 

Processo Penal, CITE-SE o acusado Ademir Silva Santos pela via editalícia, 

consignando-se o prazo de quinze (15) dias para responder à acusação, 

por escrito, no prazo de dez (10) dias, CONSIGNANDO que na resposta, 

poderá arguir preliminares e alegar tudo o que interesse à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, especificar as provas pretendidas e 

arrolar testemunhas, qualificando-as e requerendo sua intimação, quando 

necessário.

2.1) Uma vez procedida à citação, OFICIE-SE à SEJUDH (Secretaria de 

Estado de Justiça e Direitos Humanos) para que, no prazo de cinco (05) 

dias, informe a este Juízo se o réu se encontra segregado em alguma 

unidade prisional do Estado de Mato Grosso.

2.2) Em caso de transcurso do referido prazo sem a devida manifestação, 

CERTIFIQUE-SE e considerado que o Parquet já se manifestou às fls.59/59 

verso, FAÇAM os autos CONCLUSOS para deliberações.

 3) COMUNIQUE-SE o recebimento da denúncia aos órgãos de praxe, nos 

termos do artigo 1.373, inciso III, da CNGC/MT, CERTIFICANDO-SE as 

comunicações nos autos.

 CUMPRA-SE, expedindo o necessário.

 Tangará da Serra, 06 de setembro de 2019.

Anna Paula Gomes de Freitas

Juíza de Direito

Nome do Servidor (digitador):Sonia Kelli Cristina de Oliveira

Portaria:

Vara Especializada dos Juizados Especiais
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Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001270-98.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA FABIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (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, bem como se manifestar nos 

autos requerendo o que entender de direito, sob pena de arquivamento do 

feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000677-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS ROBERTO DE COL (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, bem como requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000997-17.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO AGAPITO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA CABRAL DE OLIVEIRA OAB - MT28253/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ILUMISOL ENERGIA SOLAR EIRELI (REU)

 

VISTOS. A inicial precisa ser emendada. O reclamante pretende o 

cumprimento do contrato havido entre as partes, cujo valor foi de R$ 

25.452,00, além de indenização por danos morais que estimou em de R$ 

41.800,00. No entanto, atribuiu à causa o valor relativo apenas ao pedido 

de indenização, desconsiderando o proveito econômico oriundo do 

cumprimento do contrato. Na hipótese, é evidente que o valor da causa 

deve levar em conta, em primeiro lugar, o valor total do contrato, em 

virtude da incidência do disposto no art. 292, II, do CPC; outrossim, deve 

ser considerado o pedido relativo à indenização, como disciplina o art. 

292, V, do CPC. Por outro lado, tratando-se de pedidos cumulativos, o 

valor da causa deve corresponder à soma de todos eles, conforme dispõe 

expressamente o art. 292, VI, do CPC. Ocorre que, no caso concreto, a 

soma de todos os pedidos suplanta claramente o limite previsto no art. 3º, 

I, da Lei 9.099/95. Nesse sentido, é necessário que o reclamante seja 

instado a se manifestar se pretende a renúncia ao valor que exceda o 

referido limite legal, sem o que o processo não pode ter seguimento neste 

Juizado Especial. Assim, faculto ao reclamante a emenda da inicial, no 

prazo de 15 (quinze) dias, para esclarecer se pretende a renúncia ao que 

excede o limite acima mencionado, sob pena de indeferimento da petição 

inicial (CPC, 320 e 321 ). Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 13 

de março de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000774-35.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RONI QUEIROZ DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

NALIAN BORGES CINTRA MACHADO OAB - MT14100-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, bem como requerer o que 

entender de direito, sob pena de arquivamento

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001403-38.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISLAINE MAGALHAES DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

E. A. M. S. OAB - 082.717.851-41 (REPRESENTANTE)

GISLAINE MAGALHAES DA SILVA OAB - 012.388.351-20 

(REPRESENTANTE)

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALTAIR ALVES MENDONCA (REU)

EVERALDO ROQUETI (REU)

 

PROCESSO n. 1001403-38.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:GISLAINE 

MAGALHAES DA SILVA e outros (2) ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

APARECIDA MARIA VIEIRA POLO PASSIVO: ALTAIR ALVES MENDONCA 

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: 07/10/2020 Hora: 16:15 , no endereço: AVENIDA 

TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA 

SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002335-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

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 10/10/2019, às 09h30min, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002335-94.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIO DE ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

ARTIDIANA APARECIDA BETONI SILVA OAB - MT0019002A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEMAR NORTE LESTE S/A. - EM RECUPERACAO JUDICIAL 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

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: 1001334-40.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR MACHADO DE BRITO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRAIS ELETRICAS DO PARA S.A. - CELPA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA KAREN DA SILVA SANTOS OAB - PA24311 (ADVOGADO(A))

CARLOS FELIPE BAIDEK OAB - PA12728 (ADVOGADO(A))

 

INTIMO a Parte Reclamante para requerer o que entender de direito, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000730-79.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLOTILDES APARECIDA DA ROSA (INTERESSADO)

CLOZER COMERCIO VAREJISTA DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO CASSIO FABIANO DA COSTA FARIA (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 26/06/2019, às 15h30min, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001082-03.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

C. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELENCRIS GARCIA OAB - MT26460/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. D. T. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA DESPACHO Processo: 

1001082-03.2020.8.11.0055. VISTOS. Verifico a necessidade de 

produção de provas em audência. Designo o dia 11 de junho de 2020, às 

13h30, para realização de audiência de Instrução e Julgamento. Intimem-se 

as partes, cientificando-as que poderão vir acompanhadas de advogado, 

podendo, ainda, cada parte, independentemente de prévio rol, trazer até 

três testemunhas para a prova dos fatos alegados. Caso pretendam sejam 

as testemunhas intimadas, deverão apresentar o requerimento na 

Secretaria até no máximo 05 (cinco) dias antes da audiência, na forma do 

art. 34, § 1º, da Lei nº 9.099/95. Consigno que a intimação das partes para 

comparecimento ao ato poderá ser feita por qualquer meio idôneo de 

comunicação e que, caso as partes possuam advogado constituído nos 

autos ou estejam sendo assistidas pela Defensoria Pública, a intimação 

deverá ser feita por meio do patrono. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 20 de abril de 2020. 

ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000377-39.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE GOMES LIMPIAS BATISTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCILENE APARECIDA TEIXEIRA FRANCO OAB - MT0012315A-O 

(ADVOGADO(A))

DANIELLY FERREIRA LIMA OAB - MT0018068A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EUNICE DUARTE NOVODOVOSKI - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NAIRON CESAR DINIZ DE SOUSA OAB - MT0014034A-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 16/05/2019, às 09h00min, 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: 1001144-14.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

P. K. CAMPOS NASCIMENTO - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O acolhimento da pretensão do exequente para que a penhora 

alcance a metade dos ativos financeiros em nome do cônjuge da parte 

executada não prescinde da demonstração acerca do regime de bens do 

matrimônio. Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 dias, 

anexe aos autos a certidão de casamento da parte executada ou 

documento equivalente, sob pena de indeferimento do pedido de bloqueio. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001685-47.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LOJA ELDER - COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS YURI SIQUEIRA GOULART DA SILVA OAB - MT27377/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDREIA DOS SANTOS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. O acolhimento da pretensão do exequente para que a penhora 

alcance a metade dos ativos financeiros em nome do cônjuge da parte 

executada não prescinde da demonstração acerca do regime de bens do 

matrimônio. Assim, intime-se a exequente para que, no prazo de 10 dias, 

anexe aos autos a certidão de casamento da parte executada ou 

documento equivalente, sob pena de indeferimento do pedido de bloqueio. 

Intime-se. Cumpra-se. Tangará da Serra, 28 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010875-51.2014.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUMIR GOMES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO DECANINI OAB - MT9993-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))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 
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Serra/MT, 10 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000731-98.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CARMEN CARDOSO DE OLIVEIRA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUUD GULLIT CARDOSO RIBEIRO OAB - MT25601/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIELI MARTINS DA CONCEICAO (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011851-87.2016.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS BONI FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA CARGNIN QUATRIN OAB - MT0017737A (ADVOGADO(A))

LUIZ QUATRIN OAB - MT0010537A-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. Em 15/05/2017, o Juízo responsável pela Recuperação Judicial, 

acatando o pedido da Recuperanda e o parecer ministerial, decidiu 

prorrogar o período de suspensão por mais 180 dias úteis, ou até a 

realização da Assembléia Geral de Credores, vejamos: “Destarte, diante 

da jurisprudência dominante, e atento e coadunado com os argumentos 

elencados pelo Ministério Público, defiro a prorrogação do stay period pelo 

prazo de 180 dias úteis, ou até a realização da AGC, valendo aquele que 

primeiro tiver o seu termo.” Deste modo, dando cumprimento às decisões, 

MANTENHO a SUSPENSÃO do presente processo por mais 180 (cento e 

oitenta) dias úteis ou até a realização da AGC no Juízo de Recuperação. 

Intimem-se as partes de que eventuais peticionamentos somente serão 

analisados após findado o prazo de suspensão. Decorrido o prazo, voltem 

conclusos os autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário Tangará da 

Serra/MT, 06 de outubro de 2017. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001578-03.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIELI APARECIDA BATISTA RIOS (EXECUTADO)

 

Intimo a parte exequente para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000311-93.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRESA VIEIRA DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO FERREIRA FREITAS OAB - MT0019920A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

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

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001404-23.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINO DE OLIVEIRA PINTO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REU)

 

PROCESSO n. 1001404-23.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:DIVINO DE 

OLIVEIRA PINTO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LO RUAMA SOARES 

DE OLIVEIRA, JULIANA DE FATIMA LANI POLO PASSIVO: MUNICÍPIO DE 

TANGARÁ DA SERRA 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: 16:30 , no endereço: 

AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM MIRANTE, 

TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 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: 1001590-17.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN BORBA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANESSA ANDRADE DA SILVA OAB - MT24784/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOTOROLA MOBILITY COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALEXANDRE FONSECA DE MELLO OAB - SP222219-O (ADVOGADO(A))

 

Intimo a parte autora para manifestar nos autos requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

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 19/02/2020, às 15h15min, 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-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002001-26.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO SOARES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRO COSTA PINHEIRO OAB - MT0021482A (ADVOGADO(A))

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

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 os recursos interpostos no efeito devolutivo nos 

termos do art. 43, da Lei nº 9.099/95. Apresentadas as contrarrazões pela 

parte contrária, ou decorrido o prazo respectivo, promovidas as 

anotações devidas, remetam-se os autos à E. Turma Recursal para 

apreciação. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de Abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001405-08.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001405-08.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JUMAR PEREIRA 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EDGAR 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: THIAGO Data: 08/10/2020 

Hora: 08:15 , no endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 

1220, JARDIM MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 

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: 1001406-90.2020.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JUMAR PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001406-90.2020.8.11.0055 POLO ATIVO:JUMAR PEREIRA 

DE SOUZA 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: 08/10/2020 Hora: 08:30 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002008-18.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

CLEUZA MARIA CROSKI MARTIMIANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUAN VANZETTO OAB - MT27160/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Certifique-se se há valores bloqueados nos autos. Havendo, 

proceda-se o levantamento em favor dos reclamados. Após, caso nada 

mais seja requerido, arquivem-se os autos com as devidas baixas e 

anotações necessárias. Em não havendo valores, arquivem-se de igual 

forma. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000186-91.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

JEFERSON MARIUSSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

FERNANDO HENRIQUE SANCHES DA COSTA OAB - MT0012989A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMERSON CERQUEIRA GOMES (EXECUTADO)

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. Expeça-se o necessário. Tangará da Serra/MT, 28 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000315-67.2017.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KEYLA TATIANE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO YUJI YASHIRO OAB - MT16250-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. TELECOM 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 

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, 28 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001613-60.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

KENNED JESUS VEIGA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAIARA CRISTINA DEBO OAB - MT0021783A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

UNIVERSO ONLINE S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO DE OLIVEIRA RAMOS OAB - SP128998 (ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR
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Vistos. INTIME-SE a reclamada UNIVERSO ON LINE S/A (UOL) para, no 

prazo de 10 dias, manifestar sobre o pedido do ID 31586367, atentando-se 

que existe recurso inominado interposto pelo litisconsorte passivo Banco 

Bradesco, que ainda se encontra pendente de julgamento. Assim, antes 

de deliberar sobre o pedido de levantamento deve ocorrer a manifestação 

da parte depositante em relação a esse aspecto, consignando que a 

ausência de manifestação ou havendo concordância expressa, será 

deferido o pedido do ID 31586367. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, concluso para deliberação. Cumpra-se. Tangará da 

Serra/MT, 28 de abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000215-44.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GISELLE CRISTIAN CARPENEDO OAB - MT0006337A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

Vistos. Intime-se a exequente para, no prazo de 10 dias, juntar 

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, 28 de abril de 2020. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0007891-12.2009.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

APROCAMPO MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS 

LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALUDNEIA FREITAS ARRUDA OAB - MT13136-O (ADVOGADO(A))

SIDNEY BERTUCCI OAB - MT4319-O (ADVOGADO(A))

MARCELO THOMÉ DA CRUZ OAB - MT13257-O (ADVOGADO(A))

NIVALDO CAREAGA OAB - MT6713-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 0007891-12.2009.8.11.0055 POLO ATIVO:APROCAMPO 

MAQUINAS AGRICOLAS E REPRESENTACOES COMERCIAIS LTDA - EPP 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ALUDNEIA FREITAS ARRUDA, SIDNEY 

BERTUCCI, NIVALDO CAREAGA, MARCELO THOMÉ DA CRUZ POLO 

PASSIVO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 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: 08/10/2020 Hora: 08:45 , no 

endereço: AVENIDA TANCREDO DE ALMEIDA NEVES, 1220, JARDIM 

MIRANTE, TANGARÁ DA SERRA - MT - CEP: 78070-100 . 28 de abril de 

2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 

normas da CNGC

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001874-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

J. L. F. PINTO & CIA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS DA SILVA OAB - MT16978-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERASA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamado opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a 

sentença de Id 31293694 foi contraditória, na medida em que constou que 

o reclamante não foi comunicado previamente da inserção do seu nome 

nos orgãos de proteção ao crédito, ao passo que efetuou a comunicação. 

Para o cabimento dos embargos de declaração, imprescindível a presença 

de uma das causas descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente 

nesses casos é cabível a modificação do julgado, tendo em vista o caráter 

integrativo da decisão que julga os embargos. Da análise dos autos, bem 

como da petição de Id 31441162, verifico que assiste razão ao 

embargante, uma vez que, constou na fundamentação da sentença 

embargada que o embargado não tinha sido previamente comunicado da 

negativação, ao passo que os documentos juntados no ID 2796442 

indicam que a comunicação ocorreu. Apesar de se tratar de mero erro 

material , sendo irrelevante a alteração da citada informação (obiter 

dictum), a sentença ora fustigada merece ser corrigida pela via dos 

embargos de declaração para que não paire qualquer tipo de dúvida às 

partes. Em que pese, no entanto, a contradição ora reconhecida, o vício 

em debate não exerce qualquer influência no julgamento do conflito. Ou 

seja, a ocorrência ou não da prévia notificação, ora reconhecida, não tem 

qualquer importância para o reconhecimento da ilicitude da inclusão do 

nome da reclamante no cadastro de inadimplentes. Por essa razão, não há 

qualquer alteração a ser empreendida na conclusão do julgamento, de 

modo que o dispositivo da sentença permanece inalterado. ANTE O 

EXPOSTO, ACOLHO e JULGO PROCEDENTES os embargos, apenas para 

o fim de CORRIGIR a contradição apontada na sentença embargada para 

suprimir o parágrafo que consta que o embargante não notificou 

previamente o embargado da inserção. No mais, permanece a decisão 

como lançada. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra/MT, 27 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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 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 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a inexistência de veículos em nome da parte executada. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão 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:
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RAFAELA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS Considerando que, devidamente intimado, o executado não 

efetuou o pagamento do valor devido, nem se manifestou nos autos, 

verifico que se esgotaram todos os meios para garantir a execução, 

motivo pelo qual defiro a penhora através de bloqueio e indisponibilidade 

de contas on-line através do sistema Bacen-Jud, conforme requerimento 

formulado pelo exequente, consoante autoriza do art. 854, do Código de 

Processo Civil de 2015. No mais, deve-se observar que o art. 835, do CPC, 

prioriza que a penhora recaia sobre dinheiro. Uma vez efetivada com 

sucesso a penhora, intime-se o executado, nos termos do art. 854, § 2º, 

do CPC de 2015 e designe-se data para audiência de conciliação (art. 53 e 

§§, da Lei nº 9.099/95). Tendo em vista que a diligência foi infrutífera, 

defiro o requerimento formulado pelo exequente, determinando a inclusão 

de restrição de veículos em nome do(s) executado(s) via RENAJUD, 

conforme autorizam os itens 1.17.1 e seguintes da CNGC/MT. A pesquisa 

indicou a inexistência de veículos em nome da parte executada. Assim, 

intime-se a exequente para manifestação, no prazo de 10 (dez) dias, sob 

pena de extinção do processo sem resolução do mérito. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Tangará da Serra-MT, 28 de abril 

de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001037-67.2018.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DAYSA MONIQUE SOARES DOS SANTOS (REQUERENTE)

MAYCON ANTONIO SOUSA BISPO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JAKELINE APARECIDA WAINER OAB - MT24054/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HELIOS COLETIVOS E CARGAS LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BRUNO POSSEBON CARVALHO OAB - RS0080514A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. Relatório dispensado, nos termos do art. 38 da Lei nº 9.099/95. O 

reclamante opôs os EMBARGOS DE DECLARAÇÃO afirmando que a 

sentença de Id 15970128 foi omissa, na medida em que não analisou os 

documentos que comprovam que o veículo preenchia os requisitos 

necessários para o transporte de passageiros. Para o cabimento dos 

embargos de declaração, imprescindível a presença de uma das causas 

descritas no art. 48 da Lei n. 9.099/95. Somente nesses casos é cabível a 

modificação do julgado, tendo em vista o caráter integrativo da decisão 

que julga os embargos. Entretanto, no caso em apreço, verifica-se que o 

embargante requer o reconhecimento de alegada omissão pelo 

inconformismo com a forma decidida pelo juízo quanto da avaliação das 

provas e o ônus da parte interessada, estando patente que visa a reforma 

da sentença definitiva de primeiro grau para que seja acolhida a tese da 

embargante já enfrentadas na r. sentença que, independente de 

acertadas ou não, já foi objeto de pronunciamento por este juízo, não 

cabendo a reforma nesta instância pela ocorrência da preclusão pro 

judicato. A falha na prestação do serviço de transporte foi analisada pelo 

juízo conforme os elementos constantes nos autos, sendo irrelevante a 

existência de Laudo e Inspeção Técnica, em razão de todos os demais 

elementos constantes no feito que levaram o juízo a concluir que 

houveram transtornos, que ultrapassam o mero dissabor, passível de 

indenização. Desta forma, o eventual inconformismo com o decidido na 

sentença deverá ser atacado por meio de recurso perante a Turma 

Recursal, dentro do prazo legal, e não a este juízo. Em assim sendo, os 

pedidos não se encontram em nenhuma das hipóteses autorizadoras da 

utilização dos embargos de declaração. Não há obscuridade, contradição 

ou omissão na sentença proferida por este juízo. Tampouco ocorreu erro 

material. E, ainda, não é de competência deste juízo a reforma ou 

modificação de sentença. Por tudo, verifico ser inadequada a via dos 

embargos de declaração para alteração do julgado, uma vez que não se 

fazem presentes as hipóteses de seu cabimento. Ausentes as hipóteses 

que os sustentem, somente por meio de recurso poderia ser provido o 

inconformismo. ANTE O EXPOSTO, JULGO IMPROCEDENTES os embargos 

de declaração. Permanece a sentença como foi lançada. Transitada em 

julgado, arquivem-se. Intimem-se. Cumpra-se. Tangará da Serra-MT, 28 de 

abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001385-51.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

AMARILDO CALIXTO DA SILVA EKO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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, 28 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001020-94.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARILDA RAMONA DE OLIVEIRA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

VISTOS. 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, 28 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002548-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GUILHERME FURQUIM ARCARO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VILSON SOARES FERRO OAB - MT0011830A-O (ADVOGADO(A))

LETICIA CAMARGO DE MOURA OAB - MT26698/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

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, 28 de abril de 

2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000340-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA APARECIDA DO NASCIMENTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARA PATRICIA MAZIERO OAB - MT23339/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LOPES MOREIRA OAB - RS57313 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000340-12.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SONIA APARECIDA DO 

NASCIMENTO DA SILVA REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS 

PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. Vistos. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de relação jurídica com o requerido. Portanto, resta 

evidente que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo 

necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. O autor afirma, em síntese, que não possui relação 

jurídica com o requerido, porém este inseriu seu nome no rol de 

inadimplentes por ausência de pagamento do débito. Requer a indenização 

pelos danos morais ocasionados. Em sua defesa o requerido alega 

ilegitimidade passiva. Assevera que a cobrança é legítima. Requer a 

improcedência da lide. Ao analisar os autos, constato que o requerido 

deixou de demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e, 

consequentemente, a regularidade do débito. Em que pese a reclamada 

alegar que ocorreu relação contratual através da contratação em 

setembro de 2018, por meio do auto credenciamento diretamente no site 

da empresa reclamada, de uma máquina de cartões (POS), onde há 

previsão de pagamento de aluguel de máquinas, está não demonstrou que 

já teria ocorrido algum pagamento, bem como que não anexa relatório de 

utilização do serviço, ainda deixou de mencionar o endereço no qual teria 

ocorrido a suposta instalação, prova que não lhe é impossível produzir. Em 

que pese a jurisprudência aceitar “prints” como meio de provas, insta 

consignar que tais documentos desacompanhados de histórico de 

pagamento e utilização de serviços não tem o condão de comprovar a 

relação contratual entre as partes. A consulta aportada ao feito demonstra 

que o demandado inseriu o nome do autor no rol de mal pagadores pelo 

débito discutido. Verifica-se que o requerido deixou de aportar ao feito 

qualquer documento hábil para demonstrar a existência de negócio jurídico 

pactuado entre as partes, e consequentemente não comprova a legalidade 

da negativação. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão o 

princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com isso, resta 

evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nestes autos; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ) e correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. 

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

n. 9.099/1995. Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

Juíza Leiga Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e 

julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para 

apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 

9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. 

Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da 

Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000360-03.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANALICE RAMALHO MARTINS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA MARTINS OAB - MT23988/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIC EDUCACIONAL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

RUY FERREIRA JUNIOR OAB - MT0011278A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1000360-03.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANALICE RAMALHO MARTINS 

REQUERIDO: UNIC EDUCACIONAL LTDA Vistos. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Fundamento e 

Decido. Tendo em vista que o objeto da lide é matéria exclusivamente de 

direito, razão que dispensa a produção de provas em audiência e, enseja 

o julgamento antecipado da demanda, nos termos do art. 355, I, do Código 

de Processo Civil. O autor requer a inversão do ônus. O artigo 6º, do 

Código de Defesa do Consumidor dispõe no inciso VIII, os requisitos para a 

concessão da inversão do ônus da prova, quais sejam: consumidor 

hipossuficiente e a verossimilhança da alegação do suplicante. Para a 

concessão do pleito é necessário a presença dos requisitos 

mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do demandante em 

relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão para possibilitar a 

igualdade entre as partes. Ademais, é inviável exigir a prova ao autor, já 

que nega a existência de relação jurídica com o requerido. Portanto, resta 

evidente que o caso se trata de produção de prova negativa, sendo 

necessária a inversão do ônus da prova. Nesse sentido: APELAÇÃO 

CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS 

MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - 

LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE QUEM 

ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE IPSA - 

FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - HONORÁRIOS 

ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - APLICAÇÃO DO 

ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - RECURSO NÃO 

PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, cabe ao réu 

comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do CPC/2015). 

Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem que fosse 

demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição em órgão 

restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, sendo 

presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Passo a apreciar o 

mérito da demanda. O autor afirma, em síntese, que não possui relação 

jurídica com o requerido, porém este inseriu seu nome no rol de 

inadimplentes por ausência de pagamento do débito. Requer a indenização 

pelos danos morais ocasionados. Em sua defesa a reclamada alega que 

os débitos são correspondentes a ausência de repasse dos valores pelo 

FNDE. Contudo, após o repasse dos valores pelo FIES a reclamada 

realizou a baixa do débito. Assevera que a negativação foi legítima. 

Requer a improcedência da lide. Ao analisar os autos, constato que o 

requerido deixou de comprovar suas alegações de ausência de repasse 

pelo FNDE - através do programa FIES, consequentemente, a regularidade 

da negativação. A consulta aportada ao feito demonstra que o demandado 

inseriu o nome do autor no rol de mal pagadores pelo débito discutido. 

Verifica-se que o requerido deixou de aportar ao feito qualquer documento 

hábil para demonstrar a regularidade da negativação, motivo pelo qual 

entendo indevida. Nesse passo, mostra-se de bom alvitre trazer a questão 

o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum non probare, paria sunt 

(nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma coisa). É inafastável a 

conclusão de que o requerido não se desincumbiu do ônus estabelecido 

no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com isso, resta 

evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano decorrente da 

má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, ou seja, só a 

negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: “Ementa: 

PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA NEGATIVAÇÃO DO 

AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR DA 

INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ somente 

permite a alteração do valor da indenização por danos morais, arbitrado na 

origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente irrisória ou 

exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para rever o 

entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do consumidor 

para majorar o valor dos danos morais, seria necessário revolver o 

contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, da Súmula 7 

do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - REsp 

1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, I, do CPC, julgo 

PROCEDENTE o pedido para: a) DECLARAR a inexistência do débito 

discutido nestes autos; b) CONDENAR a parte Reclamada a pagar o valor 

de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização por dano moral, 

com juros de mora de 1% (um por cento) a.m. a partir do evento danoso e 

correção monetária (INPC), a partir do arbitramento. Sem condenação nas 

custas e honorários, nos termos do artigo 54, da Lei n. 9.099/1995. 

Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e anotações de 

estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto o presente projeto 

de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos termos do art. 40, da 

Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 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: 1001867-96.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NEIDE GOMES DOS SANTOS (REQUERENTE)

CICERA SILVA DOS SANTOS (REQUERENTE)

DAVID BISPO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAGNA KATIA SILVA SANCHES OAB - MT10638/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

K. F. JORGE EIRELI (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001867-96.2019.8.11.0055 Reclamante: CICERA SILVA DOS SANTOS 

Reclamante: DAVID BISPO DOS SANTOS Reclamante: MARIA NEIDE 

GOMES DOS SANTOS Reclamada: CVC BRASIL OPERADORA E AGÊNCIA 

DE VIAGENS S/A Reclamada: K. F. JORGE EIRELI 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 
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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 passagens 

aéreas para o trecho Cuiabá-MT – Fortaleza-CE, para o período de 

03/09/2019 a 08/09/2019, adquirido em dezembro/2018, pelo que se 

planejou para usufruírem de férias no período, passagens estas 

canceladas em 09/08/2019, sendo ofertado somente embarque em outra 

companhia com desembolso de mais R$ 3.500,00 (três mil e quinhentos 

reais), o que não foi aceito. Pleitearam liminarmente a manutenção das 

passagens, pedido deferido conforme liminar ID. 22975833, no entanto, a 

intimação ocorreu em data posterior a data da viagem. 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). No mais, diante do descumprimento contratual, merece 

acolhimento o pleito de restituição dos valores desembolsados no 

montante de R$ 1.869,09 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e 

nove centavos). Ante o exposto, nos termos do art. 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pela PROCEDÊNCIA dos pedidos para 

solidariamente: CONDENAR as Reclamadas a restituírem aos Reclamantes 

o valor de R$ 1.869,09 (um mil, oitocentos e sessenta e nove reais e nove 

centavos), valor este que deverá ser acrescido de correção monetária 

pelo INPC e juros de 1% a.m. a contar do desembolso. CONDENAR aems 

Reclamadas 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. 

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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000699-59.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ TORMEM (REQUERENTE)

SIRLEI FATIMA TORMEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. A. F. CORTES & CIA LTDA - ME (REQUERIDO)

TUIUTUR VIAGENS E TURISMO LTDA - EPP (REQUERIDO)

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

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO HENRIQUE DOS SANTOS VISEU OAB - SP117417-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000699-59.2019.8.11.0055 Reclamante: SIRLEI FATIMA TORMEM 

Reclamante: GILMAR LUIZ TORMEM 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 
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(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. 19962756. 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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002460-28.2019.8.11.0055
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002460-28.2019.8.11.0055. REQUERENTE: VALMIR MARINHO DA SILVA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de restituição de indébito de contribuição 

previdenciária proposta por VALMIR MARINHO DA SILVA em desfavor do 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Produtividade Fiscal, bem 

como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

34.326,06 (trinta e quatro mil trezentos e vinte e seis reais e seis 

centavos), em dobro. Dispensada audiência de conciliação. Citado, o 

requerido manifestou solicitando litisconsórcio incidental ativo entre os 

processos nº1002002-11.2019.8.11.0055, 1002242-97.2019.8.11.0055 e 

estes autos. Pois bem. Admite-se litisconsórcio em qualquer processo ou 

procedimento, inclusive nas causas da competência dos Juizados 

Especiais (art. 10 da Lei nº 9.099/95). Contudo verifica-se que no caso em 

apreço não resta preenchido os requisitos para tanto, haja vista que o 

litisconsórcio incidental poderá ocorrer em três situações, vejamos: 1. Em 

razão da conexão: a conexão gera a reunião de processos e, portanto, 

pode gerar o litisconsórcio. 2. Sucessão processual: o réu falece, seus 

herdeiros poderão assumir a posição e onde havia um sujeito, surgirão 

tantos sujeitos passivos quanto forem os herdeiros. 3. Intervenção de 

terceiros: algumas intervenções de terceiros podem redundar em 

litisconsórcio superveniente. Ex. Denunciação da lide, chamamento ao 

processo, geram litisconsórcio superveniente. Estudaremos 

detalhadamente cada forma de intervenção de terceiros em momento 

oportuno. Neste sentido, considerando que não é o caso de conexão nos 

autos, haja vista que se tratam de partes diversas e de vínculos distintos e 

individual, bem como que não se trata de sucessão processual, e, 

portanto, não há que falar em litisconsórcio. Ainda, não é permitido 

qualquer intervenção de terceiros no rito sumaríssimo, situação que resta 

inaplicável o requisito nº 3. FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para 
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julgamento antecipado (art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a 

restituição das contribuições previdenciárias do período de 2011 a até 

09/2019, conforme holerites anexos. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a 

jurisprudência é pacífica no sentido de que não incide a prescrição sobre 

o fundo de direito em obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as 

prestações vencidas antes do quinquênio anterior à propositura da ação, 

nos termos do art. 1º do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do 

STJ[2]. Ultrapassado o prazo quinquenal verifico a ocorrência da 

prescrição em relação às parcelas de 2011 a 09/2014, haja vista que a 

ação foi distribuída no dia 24/10/2019. Desse modo, DECLARA-SE a 

prescrição da pretensão autoral referente ao período anterior a 09/2014. 

Em síntese, diz o requerente que está sofrendo retenção de contribuição 

previdenciária sobre verbas não incorporáveis ao cálculo para concessão 

de aposentadoria. A Lei Complementar Municipal nº 127/2008, dispõe 

sobre claramente que o Adicional de Produtividade Fiscal não será 

incorporado ao vencimento do servidor a qualquer título, in verbis: “Art. 1º 

Esta Lei regulamenta o artigo 193 da Lei Complementar nº 6/94, de 21 de 

junho de 1994 - Regimento Jurídico dos Servidores Públicos do Município 

de Tangará da Serra-MT, dispõe da instituição do `Adicional de 

Produtividade Fiscal` pelo desempenho da atividade de fiscalização e 

incremento da arrecadação aos Servidores Efetivos da Fiscalização 

Tributária, Posturas e Obras e da Vigilância Sanitária do Município de 

Tangará da Serra-MT, como instrumento de incentivo ao aumento da 

produtividade, da eficiência e da eficácia, visando à melhoria e à 

modernização dos procedimentos de arrecadação dos tributos municipais 

e da qualidade de vida dos munícipes. Art. 2º O `Adicional de 

Produtividade Fiscal` será atribuído em função do efetivo desempenho do 

servidor efetivo, considerado as suas atividades de fiscalização tributária, 

obras, posturas e vigilância sanitária, e sobre a arrecadação, 

gerenciamento e atualização de informações dos cadastros fiscais, 

lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, recuperação de valor 

adicionado, e controle financeiro das receitas e das despesas, vistorias, 

cadastramento e fiscalização dos estabelecimentos de interesse da 

saúde. (...) Art. 4º O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata esta 

Lei será paga no mês subseqüente ao de sua apuração e não se 

incorporará ao vencimento do servidor a qualquer título.” O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do AI 710361, com precedentes 

reconhecida, fixou o entendimento de que “Esta Corte fixou entendimento 

no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor 

sofrem incidência da contribuição previdenciária”. Sobre o Adicional de 

Produtividade Fiscal o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

decisão do processo nº 1000002-43.2016.8.11.0055 assim decidiu: 

RECURSO DE APELAÇÃO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 

–AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

–ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL -NATUREZA PROPTER 

L A B O R E M  – E X T E N S Ã O  A  A P O S E N T A D O S 

–IMPOSSIBILIDADE–DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA –RECURSO 

DESPROVIDO. As gratificações que possuem natureza propter laborem, 

possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os 

motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, 

contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo 

que são percebidas. (TJMT -RAC nº 1000002-43.2016.811.0055 -QUARTA 

CÂMARA CÍVEL -Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA -Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 06/12/2016). Desta forma, não sendo o Adicional de 

Produtividade incorporado a aposentadoria não há como sofrer a 

incidência da contribuição previdenciária, em conformidade com o 

entendimento do STF. O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Produtividade Fiscal, no período de 10/2014 a 09/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com o entendimento 

pacifico pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição 

em dobro, eis que não comprovado a má fé da reclamada. Diante do 

exposto, nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de produtividade fiscal; 2) 

Condenar a reclamada a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

produtividade fiscal, nos meses 10/2014 até 09/2019, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês desde cada 

desembolso e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação.
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(ADVOGADO(A))
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002358-06.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ELEI CHAVIER MARTINS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE SERVIÇO DE 

TRÂNSITO DO DETRAN -MT 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 [i][i]não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial Cível de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Analisando o 

processo, verifico que se encontra apto para julgamento, sendo 

desnecessária a produção de outras provas, motivo pelo qual passo ao 

julgamento antecipado da lide, conforme o art. 355, I do CPC. Trata-se de 

ação de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE REPARAÇÃO CIVIL POR DANOS 

MATERIAIS E MORAIS proposta por ELEI CHAVIER MARTINS em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO, AGENTE DE SERVIÇO DE TRÂNSITO DO 

DETRAN -MT. Ao que se extrai dos autos, o autor, ingressou em juízo com 

a presente demanda visando obter indenização por ter sofrido dano 

material e moral, decorrentes do furto de sua motocicleta HONDA XR 250, 

TORNADO, RENAVAN 849698880, CHASSI 9C2MD34004R025452, Placa 

KAC5743, ocorrido no pátio de propriedade do DETRAN. Afirma que em no 

dia 07/01/2016 um colega do autor, conhecido como Romário de Souza 

Brito, estava sob posse da motocicleta na cidade de Tangará da Serra/MT, 

e que, parado em uma abordagem, deparou-se com a apreensão do 

veículo por autoridade competente devido a documentação atrasada. 

Alega que mesmo tendo comunicado o fato ao Detran/MT, o veículo vem 

sendo objeto de tributação por parte do Estado de Mato Grosso, conforme 

documento anexo no Id. 25088823. Por tais fatos requer a condenação da 

autarquia ao pagamento de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) à título de 
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indenização por danos morais, de R$ 5.731,00 (cinco mil setecentos e 

trinta e um reais) a título de danos materiais. As requeridas em 

contestação sustentam em síntese, ausência de comprovação dos danos 

sofridos, razão pela qual requer a improcedência da ação. Da análise do 

mérito entendo que razão assiste ao promovente, conforme passo a 

esclarecer. A responsabilidade civil da Administração Pública é regida pelo 

art. 37, § 6º, da Constituição Federal. Via de regra, responde o Estado e 

seus delegatários de serviços públicos objetivamente pelos danos que 

seus agentes, nesta qualidade, causarem a terceiros. Vale dizer, se um 

agente público, em serviço, causar um dano a terceiro, e se este não foi o 

causador exclusivo do evento danoso, o Estado deve responder 

independentemente de culpa. É a consagração da teoria do risco 

administrativo, que, como dito, restou positivada na Lei Maior. Em resumo, 

existindo o fato do serviço e o nexo de causalidade entre o fato e o dano 

ocorrido, presume-se a culpa da Administração, a quem compete, para 

eximir--se da obrigação de indenizar, comprovar, ser for o caso, a 

existência de culpa exclusiva do particular ou, se comprovar culpa 

concorrente, terá atenuada sua obrigação. O que importa, em qualquer 

caso, é que o ônus da prova de culpa da vítima (particular), se existente, 

cabe sempre à Administração. Entretanto, em caso de omissão da 

Administração Pública, a responsabilidade pelos danos causados por ato 

de terceiros ou fenômenos da natureza é do tipo subjetiva, não estando 

contemplada na teoria do risco administrativo. Nesses casos há 

necessidade de se comprovar a omissão culposa do ente público numa de 

suas três vertentes, quais sejam, imprudência, imperícia ou negligência 

para que fique configurada a obrigatoriedade de indenização estatal. Os 

professores Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo, da Escola Superior de 

Administração Fazendária – Esaf, sobre a responsabilidade civil da 

Administração Pública em decorrência de omissão, assim prelecionam, in 

verbis : É um equívoco pensar que a responsabilidade da Administração 

Pública, diante de quaisquer situações, é sempre objetiva. Repita-se: o art. 

37, § 6ª, da CF, ao regular a responsabilidade objetiva do Estado, 

restringiu essa modalidade apenas para o caso de conduta de seus 

agentes. A responsabilidade pelos danos causados por atos de terceiros 

ou fenômenos da natureza é do tipo subjetiva, não estando contemplada 

na Teoria do Risco Administrativo, prescrita no referido dispositivo 

constitucional. Nessas hipóteses, há necessidade de comprovação de 

omissão culposa – imprudência, imperícia ou negligência – da 

Administração, para que fique configurada a obrigatoriedade de 

indenização estatal. Esse entendimento não significa que a Administração 

esteja isenta de responsabilidade em qualquer hipótese em que o 

particular sofra um dano ocasionado por omissão do Estado. Significa, 

somente, que, não existindo conduta de agente público ou delegado, a 

responsabilidade do Estado será do tipo subjetiva, ou seja, terá que ser 

provada culpa (negligência, imprudência ou imperícia) na omissão da 

Administração. Caberá ao particular que sofreu o dano decorrente de ato 

de terceiro (não agente público), ou de evento da natureza, provar que a 

atuação normal da Administração teria sido suficiente para evitar o dano 

por ele sofrido. Tal ‘culpa administrativa’, no entanto, não precisa ser 

individualizada, isto é, não precisa ser provada a negligência, imprudência 

ou imperícia de um agente público determinado... Assim, para ensejar a 

responsabilização, a pessoa que sofreu o dano deve provar que houve 

falta no serviço que o Estado deveria ter prestado. Impende anotar, ainda, 

que é necessário, também, que a pessoa que sofreu o dano demonstre 

existir nexo causal direto e imediato entre a falta ou deficiência na 

prestação do serviço e o dano por ela sofrido .” (“Direito Administrativo”, 

Marcelo Alexandrino e Vicente Paulo – 13ª ed. Rio de Janeiro: Impetus, 

2007, p. 505) (destaquei). Pois bem. No caso dos autos, restou 

devidamente comprovada a omissão do Poder Público ao permitir que um 

bem particular, sob sua guarda e custódia, fosse furtado do pátio de onde 

a autarquia depositou o bem, pois a responsabilidade de guarda era do 

promovido. A negligência da autarquia recorrida na guarda e conservação 

dos veículos particulares apreendidos e recolhidos a seus pátios 

mostra-se evidente, já que, cotejando os autos, verifica-se que para a 

consumação do delito o agente necessitou render apenas um guarda 

noturno que no local estava e, assim, furtar catorze motocicletas. A toda 

evidência, a atuação normal da Administração apta a evitar o dano sofrido 

pelo administrado constituir-se-ia no estabelecimento de obstáculos 

realmente capazes de impedir/dificultar a entrada de terceiros naqueles 

locais, e com a adoção de vigilância ostensiva durante as 24 horas do dia 

ou, ao menos, no período noturno, justamente quando se consumou o 

delito em questão. Por outro lado, ainda que assim não fosse, revela-se 

inadmissível que o particular sofra com a perda de um patrimônio que 

estava em poder do Estado, e nessas condições foi furtado, ainda que o 

bem estivesse legalmente apreendido em razão da atuação estatal. Desse 

modo, devidamente comprovado o dano sofrido pelo reclamante, a 

omissão culposa da Administração, e o nexo de causalidade entre um e 

outro, resta evidenciado o dever de indenizar da autarquia reclamada. 

Assim também entende a jurisprudência, vejamos: APELAÇÃO — 

INDENIZAÇÃO — VEÍCULO APREENDIDO — MOTORISTA QUE DIRIGIA SEM 

HABILITAÇÃO — LICENCIAMENTO ATRASADO — FURTO NO PÁTIO DO 

DETRAN — COMPROVAÇÃO — DANO MATERIAL — CABIMENTO. 

Comprovado o furto do veículo no pátio do DETRAN, devida a indenização 

pelo prejuízo material acarretado à proprietária do bem, pois não cuidou o 

apelante de zelar pela coisa e, era seu dever fazê-lo. Recurso não 

provido. (Ap 46937/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 09/06/2015, Publicado no DJE 17/06/2015) No 

que se refere aos danos materiais suportados pelo promovente, entendo 

que estes restaram plenamente comprovados através da perda do 

veículo, devendo a Administração Pública restituir ao autor o valor da 

motocicleta, à época dos fatos R$ 5.731,00 (cinco mil setecentos e trinta e 

um reais). De outra banda, no que tange ao pedido de indenização por 

danos morais, entendo que este restou configurado. O dano moral a ser 

reparado é puro, pois atingiu direito de personalidade, a honra subjetiva da 

pessoa. A impotência da autora ao ocorrido causou mais do que mero 

dissabor, trazendo sentimento de angustia, ansiedade e humilhação que 

deve ser reparado pela autarquia. Dito isso, deve indenizar o autor em 

danos morais, cuja prova é dispensada, pois presumida. Configuram-se in 

re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados pelo evento prescindindo de provas. Posto isso, 

considerando-se as circunstâncias do caso, a condição econômica das 

partes, o caráter pedagógico da condenação, entendo que o valor R$ 

3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais a ser pago pela parte ré é 

justo. 3. DISPOSITIVO: Ante o exposto, OPINO PELA PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos da inicial para CONDENAR a parte Reclamada 

DETRAN - MT - DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO: a) DECLARAR a inexistência de propriedade do 

veículo objeto de discussão, 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, bem como para determinar o cancelamento 

definitivo do protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do 

nome da reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, 

especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda; b) 

Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização cadastral 

dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário 

para evitar responsabilidades futuras; c) Ao pagamento do valor de R$ 

5.731,00 (cinco mil setecentos e trinta e um reais) a título de indenização 

por danos materiais, devidamente corrigido monetariamente pelo INPC e 

juros de mora de 0,5% ao mês desde a data do evento, debitando deste 

valor o montante devido para fins de regularização do veículo, tais como 

licenciamento, IPVA, estadia; d) Ao pagamento do valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais, sobre o qual 

incidirá juros moratórios de 0,5% (meio por cento) ao mês, a partir da 

citação, e correção monetária, pelo INPC, a partir do arbitramento (Súmula 

362 – STJ); Com espeque no art. 487, I, do Código de Processo Civil, 

julga-se extinto o processo COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. Sem custas e 

honorários, conforme inteligência dos artigos 54 e 55, da Lei nº 

9.099/1995, c/c artigo 27, da Lei nº 12.153/2009. Consoante o disposto no 

art. 40, da Lei nº 9.099/95, submete-se o presente projeto de sentença à 

apreciação do MM. Juiz de Direito. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

Juíza Leiga 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 [i][i] [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da oralidade, 

simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, buscando, 

sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - 

Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do 

CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 
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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.

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002450-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADEMILSON LUIZ DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDI CAMPAROTO ELIZIARIO OAB - MT13966/O (ADVOGADO(A))

TATIANE DE OLIVEIRA FIGUEREDO OAB - MT14210/O (ADVOGADO(A))

RODRIGO ASCARI SOARES OAB - MT21994/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002450-81.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ADEMILSON LUIZ DE FREITAS 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Dispensado o 

relatório, a teor do art. 38, "caput", da Lei nº 9.099/95. Trata-se de ação de 

AÇÃO DECLARATÓRIA NEGATIVA DE PROPRIEDADE C/C ANULATÓRIA 

DE DÉBITOS proposta por ADEMILSON LUIZ DE FREITAS em face de 

ESTADO DE MATO GROSSO. É o suficiente a relatar. Liminar concedida 

nos autos. Fundamento e decido. Alega o requerente que nunca foi 

proprietário ou teve posse do veículo descrito na inicial, contudo foi 

surpreendido com um protesto indevido em seu nome, referente a uma 

dívida de IPVA e licenciamento deste veículo. Sem contestação nos autos. 

Pois bem. Dá análise dos autos, especialmente as provas documentais, 

verifica-se que tais documentos confirmam as alegações do requerente 

notadamente de que não possui qualquer veículo com placa JZS 6517, 

alegação esta não desconstituída ou modificada pelas reclamadas. Quanto 

a ausência de propriedade, verifico que competia a reclamada a 

comprovação de fato desconstitutivo ou modificativo do direito do 

requerente, tendo em vista que não seria possível atribuir ao requerente a 

produção de prova de fato negativo. Não sendo comprovado pela 

reclamada que a propriedade do veículo de fato pertence ao requerente, 

tenho que os pedidos da inicial são procedentes. Nestes termos, 

considerando a ausência de aquisição do veículo, 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 

do promovente, não há como efetivamente considerar a ocorrência do fato 

gerador. Quanto ao dano moral, constato que as requeridas deixaram de 

demonstrar a existência da relação jurídica entre as partes e, 

consequentemente, a regularidade do débito. A consulta aportada ao feito 

demonstra que o demandado inseriu o nome do autor no rol de mal 

pagadores pelo débito discutido. Verifica-se que o requerido deixou de 

aportar ao feito qualquer documento hábil para demonstrar a existência de 

negócio jurídico pactuado entre as partes, e consequentemente não 

comprova a legalidade da negativação. Nesse passo, mostra-se de bom 

alvitre trazer a questão o princípio que exorta: allegare nihil, et allegatum 

non probare, paria sunt (nada alegar ou não provar o alegado, é a mesma 

coisa). É inafastável a conclusão de que o requerido não se desincumbiu 

do ônus estabelecido no art. 373, inc. II, do código de Processo Civil. Com 

isso, resta evidenciada a irregularidade da dívida. Desta forma, o dano 

decorrente da má prestação do serviço, no caso concreto é “in re ipsa”, 

ou seja, só a negativação indevida já configura dano moral. Nesse sentido: 

“Ementa: PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA 

DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. INDEVIDA 

NEGATIVAÇÃO DO AUTOR NOS CADASTROS RESTRITIVOS DE CRÉDITO. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MORAL CONFIGURADO. 

VALOR DA INDENIZAÇÃO. SÚMULA 7/STJ. 1. A jurisprudência do STJ 

somente permite a alteração do valor da indenização por danos morais, 

arbitrado na origem, em hipóteses excepcionais, quando manifestamente 

irrisória ou exorbitante a importância fixada. 2. No presente caso, para 

rever o entendimento da Corte de origem, a fim de atender ao apelo do 

consumidor para majorar o valor dos danos morais, seria necessário 

revolver o contexto fático-probatório dos autos. Incidência, na hipótese, 

da Súmula 7 do STJ. 3. Recurso Especial não conhecido.” (STJ – 2ª T - 

REsp 1692025/SE RECURSO ESPECIAL 2017/0172159-4 – rel. min. Herman 

Benjamin – j. 10/10/2017 – DJe 23/10/2017). Grifei. O dano moral, 

valorando as condições do caso concreto, deve permanecer nos limites 

da reparação e prevenção, sem adentrar na via do enriquecimento sem 

causa. Ante o exposto, opino procedência da pretensão contida na inicial, 

apenas para: DECLARAR a inexistência de propriedade do veículo objeto 

de discussão, 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, bem como para determinar o cancelamento definitivo do 

protesto descrito na inicial e a consequente exclusão do nome da 

reclamante definitivamente dos órgãos de proteção ao crédito, 

especificamente com relação aos débitos objeto da presente demanda; 

Determino, ainda que as reclamadas realizem a regularização cadastral 

dos registros devendo retirar o nome do requerente como proprietário 

para evitar responsabilidades futuras; CONDENAR a Reclamada ao 

pagamento do valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), a título de indenização 

por dano moral, acrescidos de juros de 0,5% desde a citação e correção 

monetária pelo INPC a partir desta data, pelos mesmos índices, de 

consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, 

com na forma do art. 487, I, do CPC; Mantenho e torno definitiva a liminar 

concedida em todos os seus termos. 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. 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

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002435-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECI PEREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NASLE DOGAN OAB - MT26146/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1002435-15.2019.8.11.0055. REQUERENTE: VALDECI PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS 

SERVIDORES DE TANGARA DA SERRA-MT Vistos, etc. Relatório 

dispensado. Trata-se de ação de restituição de indébito de contribuição 

previdenciária proposta por VALDECI PEREIRA DE LIMA em desfavor do 

INSTITUTO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE 

TANGARA DA SERRA-MT, objetivando a declaração de inexigibilidade da 

contribuição previdenciária sobre Adicional de Produtividade Fiscal, bem 

como a restituição dos valores descontados, no importe atualizado de R$ 

31.428,66 (trinta e um mil quatrocentos e vinte e oito reais e sessenta e 

seis centavos). Dispensada audiência de conciliação. Citado, o requerido 

manifestou solicitando litisconsórcio incidental ativo entre os processos 

n º 1 0 0 2 2 4 2 - 9 7 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5 ,  1 0 0 2 4 6 0 - 2 8 . 2 0 1 9 . 8 . 1 1 . 0 0 5 5 , 

1002242-97.20199.11.0055 e estes autos. Pois bem. Admite-se 

litisconsórcio em qualquer processo ou procedimento, inclusive nas 

causas da competência dos Juizados Especiais (art. 10 da Lei nº 

9.099/95). Contudo verifica-se que no caso em apreço não resta 

preenchido os requisitos para tanto, haja vista que o litisconsórcio 

incidental poderá ocorrer em três situações, vejamos: 1. Em razão da 

conexão: a conexão gera a reunião de processos e, portanto, pode gerar 

o litisconsórcio. 2. Sucessão processual: o réu falece, seus herdeiros 

poderão assumir a posição e onde havia um sujeito, surgirão tantos 
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sujeitos passivos quanto forem os herdeiros. 3. Intervenção de terceiros: 

algumas intervenções de terceiros podem redundar em litisconsórcio 

superveniente. Ex. Denunciação da lide, chamamento ao processo, geram 

litisconsórcio superveniente. Estudaremos detalhadamente cada forma de 

intervenção de terceiros em momento oportuno. Neste sentido, 

considerando que não é o caso de conexão nos autos, haja vista que se 

tratam de partes diversas e de vínculos distintos e individual, bem como 

que não se trata de sucessão processual, e, portanto, não há que falar 

em litisconsórcio. Ainda, não é permitido qualquer intervenção de terceiros 

no rito sumaríssimo, situação que resta inaplicável o requisito nº 3. 

FUNDAMENTO e DECIDO. Processo apto para julgamento antecipado 

(art.355, I, do CPC). A Reclamante requer a restituição das contribuições 

previdenciárias do período de 03/2012 a até 09/2019 conforme planilha de 

cálculo anexa. PRESCRIÇÃO Como se sabe, a jurisprudência é pacífica no 

sentido de que não incide a prescrição sobre o fundo de direito em 

obrigação de trato sucessivo, mas apenas sobre as prestações vencidas 

antes do quinquênio anterior à propositura da ação, nos termos do art. 1º 

do Decreto nº 20.910/32[1] e da Súmula nº 85 do STJ[2]. Ultrapassado o 

prazo quinquenal verifico a ocorrência da prescrição em relação às 

parcelas de 03/2012 a 09/2014, haja vista que a ação foi distribuída no dia 

22/10/2019. Desse modo, DECLARA-SE a prescrição da pretensão autoral 

referente ao período anterior a 09/2014. Em síntese, diz o requerente que 

está sofrendo retenção de contribuição previdenciária sobre verbas não 

incorporáveis ao cálculo para concessão de aposentadoria. A Lei 

Complementar Municipal nº 127/2008, dispõe sobre claramente que o 

Adicional de Produtividade Fiscal não será incorporado ao vencimento do 

servidor a qualquer título, in verbis: “Art. 1º Esta Lei regulamenta o artigo 

193 da Lei Complementar nº 6/94, de 21 de junho de 1994 - Regimento 

Jurídico dos Servidores Públicos do Município de Tangará da Serra-MT, 

dispõe da instituição do `Adicional de Produtividade Fiscal` pelo 

desempenho da atividade de fiscalização e incremento da arrecadação 

aos Servidores Efetivos da Fiscalização Tributária, Posturas e Obras e da 

Vigilância Sanitária do Município de Tangará da Serra-MT, como 

instrumento de incentivo ao aumento da produtividade, da eficiência e da 

eficácia, visando à melhoria e à modernização dos procedimentos de 

arrecadação dos tributos municipais e da qualidade de vida dos munícipes. 

Art. 2º O `Adicional de Produtividade Fiscal` será atribuído em função do 

efetivo desempenho do servidor efetivo, considerado as suas atividades 

de fiscalização tributária, obras, posturas e vigilância sanitária, e sobre a 

arrecadação, gerenciamento e atualização de informações dos cadastros 

fiscais, lançamento, cobrança e arrecadação de tributos, recuperação de 

valor adicionado, e controle financeiro das receitas e das despesas, 

vistorias, cadastramento e fiscalização dos estabelecimentos de interesse 

da saúde. (...) Art. 4º O Adicional de Produtividade Fiscal de que trata esta 

Lei será paga no mês subseqüente ao de sua apuração e não se 

incorporará ao vencimento do servidor a qualquer título.” O Supremo 

Tribunal Federal, no julgamento do AI 710361, com precedentes 

reconhecida, fixou o entendimento de que “Esta Corte fixou entendimento 

no sentido que somente as parcelas incorporáveis ao salário do servidor 

sofrem incidência da contribuição previdenciária”. Sobre o Adicional de 

Produtividade Fiscal o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, na 

decisão do processo nº 1000002-43.2016.8.11.0055 assim decidiu: 

RECURSO DE APELAÇÃO -MANDADO DE SEGURANÇA PREVENTIVO 

–AGENTE DE FISCALIZAÇÃO DO MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA 

–ADICIONAL DE PRODUTIVIDADE FISCAL -NATUREZA PROPTER 

L A B O R E M  – E X T E N S Ã O  A  A P O S E N T A D O S 

–IMPOSSIBILIDADE–DENEGAÇÃO DA SEGURANÇA –RECURSO 

DESPROVIDO. As gratificações que possuem natureza propter laborem, 

possuem caráter transitório e excepcionais. Quando desaparecidos os 

motivos que a justificam, elas, por consequência são extintas, sem, 

contudo, integralizar os vencimentos do servidor, independente do tempo 

que são percebidas. (TJMT -RAC nº 1000002-43.2016.811.0055 -QUARTA 

CÂMARA CÍVEL -Relator: Des(a). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA -Data da 

sessão: Cuiabá-MT, 06/12/2016). Desta forma, não sendo o Adicional de 

Produtividade incorporado a aposentadoria não há como sofrer a 

incidência da contribuição previdenciária, em conformidade com o 

entendimento do STF. O requerente colacionou aos autos as fichas 

financeiras comprovando os descontos de contribuição previdenciária 

sobre Adicional de Produtividade Fiscal, no período de 09/2014 a 09/2019. 

Assim, porque sofreu cobrança em desconformidade com o entendimento 

pacifico pelo STF, faz jus à restituição. Indefere-se o pedido de restituição 

em dobro, eis que não comprovado a má fé da reclamada. Diante do 

exposto, nos termos na fundamentação, OPINO pela PARCIAL 

PROCEDENCIA dos pedidos da inicial para: 1) Declarar a inexigibilidade de 

contribuição previdenciária sobre adicional de produtividade fiscal; 2) 

Condenar a reclamada a restituir a autora a soma dos valores 

descontados a título de contribuição previdenciária sobre adicional de 

produtividade fiscal, nos meses 09/2014 até 09/2019, acrescidas de 

correção monetária pelo INPC e juros de mora de 0,5% ao mês desde cada 

desembolso e, por consequência, EXTINGUE-SE o processo, com 

resolução do mérito, na forma do art. 487, I, do CPC. Não incide 

condenação em custas e honorários (art. 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c 

art. 27, da Lei nº 12.153/2009). Submeto os autos ao MM. Juiz Togado 

para a apreciação nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. 

Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, 

perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A 

decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. Verificando o 

teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a 

decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em julgado, 

arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário 

e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data registrada no 

sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 1º - As dívidas 

passivas da União, dos Estados e dos Municípios, bem assim todo e 

qualquer direito ou ação contra a Fazenda Federal, Estadual ou Municipal, 

seja qual for a sua natureza, prescrevem em cinco anos contados da data 

do ato ou fato do qual se originarem. [2] SÚMULA N. 85: Nas relações 

jurídicas de trato sucessivo em que a Fazenda Pública fi gure como 

devedora, quando não tiver sido negado o próprio direito reclamado, a 

prescrição atinge apenas as prestações vencidas antes do qüinqüênio 

anterior à propositura da ação.

Sentença Classe: CNJ-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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001703-68.2018.8.11.0055. REQUERENTE: MAYCON DIONE SANTOS DE 

SOUZA REQUERIDO: VIACAO JUINA LTDA - EPP PROJETO DE SENTENÇA 

1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

Após regular tramitação processual, as partes, em petição conjunta 

noticiaram a composição amigável frente ao litígio constante dos presentes 

autos (cf. Id. 31543126 - Petição inicial em pdf (Acordo assinado)). Sendo 

o direito transigível, de natureza patrimonial, é devida a homologação por 

ato judicial. 3. Ante o exposto, HOMOLOGO o citado acordo, que passa a 

fazer parte da presente sentença, para que surtam seus efeitos jurídicos 

e, consequentemente, JULGO EXTINTO o presente feito, COM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do art. 487, III, b, do Código de 

Processo Civil. Sem custas nessa fase, conforme dicção do artigo 55 da 

Lei 9.099/95. Submete-se a decisão à análise do magistrado. JÉSSICA DA 

SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 

____________________________________________________________

_____ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000996-66.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:
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LINDALVA VIEIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANE SATTLER GHISI OAB - MT0010902A (ADVOGADO(A))

MATHEUS GHISI OAB - MT20697-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000996-66.2019.8.11.0055 Reclamante: LINDALVA VIEIRA LEITE 

Reclamado: ESTADO DE MATO GROSSO SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 

importante explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo 

previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da 

simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 

9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, não se 

aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à decisão 

proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). 

Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi elaborado 

por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado supervisor 

deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste 

modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo (mero 

auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva 

fundada com base o fato de que os dados foram fornecidos pelo 

DETRAN/MT, podendo o ente estadual, inclusive, manejar ação regressiva 

em face do DETRAN pelo eventual fornecimento de informações 

inverídicas. Passo ao julgamento do mérito. A Reclamante sustenta que foi 

surpreendida em janeiro/2019 com uma carta de protesto encaminhada 

pelo 1º Serviço Notarial e Registral de Tangará da Serra-MT decorrente da 

Certidão de Dívida Ativa nº 2017139802, relativa a débito de IPVA de 2012 

a 2016 que geraram a CDA e as cobranças referentes aos anos 2017, 

2018 e 2019 ainda não inscritos em dívida ativa. Argumenta que o veículo 

que deu origem ao débito foi vendido em 2008, com comunicado de venda 

em 16/09/2008, vendido para Regis Paranhos em fevereiro de 2009, não 

possuindo responsabilidade em relação ao débito, tendo quitado para ter 

seu nome excluído do rol de maus pagadores. Pleiteia a restituição dos 

valores cobrados/pagos indevidamente em dobro e indenização por danos 

morais. Em defesa o Reclamado afirma que a Reclamante possui 

responsabilidade sobre o veículo, pelo que há comunicado de venda tendo 

como adquirente a Autora, inexistindo dever de restituir e indenizar. Em 

análise aos fatos e documentos constantes dos autos a Reclamante 

anexou à inicial documentos que demonstram com segurança que o 

veículo objeto da petição inicial foi vendido a terceiro ainda no ano de 

2008. Em decorrência disso, nos termos do art. 123, § 1º, do CTB, 

competia ao novo proprietário, tomar as providências necessárias para a 

efetivação da transferência junto ao órgão de trânsito (DETRAN) no prazo 

de 30 dias. Entretanto, pelo que os documentos atrelados à inicial indicam, 

o novo proprietário assim não procedeu, tanto que a Reclamante teve seu 

nome protestado por débitos decorrentes do veículo em debate (ID. 

20848616) posteriores à alienação. Não se olvida o que estabelece o art. 

134 do CTB, no sentido de que também é ônus do alienante a comunicação 

da transferência ao DETRAN, sob pena de responder solidariamente pelas 

penalidades impostas até a data da comunicação. No entanto, a 

jurisprudência vem mitigando o texto frio da lei, quando há evidências de 

que tenha efetivamente ocorrido a transferência física do bem a terceiro. 

Esse entendimento já está, inclusive, consolidado no C. Superior Tribunal 

de Justiça: STJ-0491723) PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. 

AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

ARREMATAÇÃO DE VEÍCULO AUTOMOTOR. FUNDAMENTOS DO 

ACÓRDÃO NÃO ATACADOS. SÚMULA 283/STF. MULTA. INFRAÇÃO 

OCORRIDA APÓS A DATA DA ARREMATAÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ARREMATANTE. INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. 

PRECEDENTES DO STJ. 1. O recurso especial não impugnou fundamento 

basilar que ampara o acórdão recorrido, esbarrando, pois, no obstáculo 

da Súmula 283/STF. 2. Ademais, o entendimento da Corte de origem não 

diverge do posicionamento da jurisprudência do STJ, cujo posicionamento 

assevera que: "comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro" (AgRg no REsp 1.024.8687/SP, Rel. Min. 

César Asfor Rocha, Segunda Turma, DJe de 06.09.11). 3. Agravo 

regimental a que se nega provimento. (AgRg no Agravo em Recurso 

Especial nº 448.058/RS (2013/0406223-5), 1ª Turma do STJ, Rel. Sérgio 

Kukina. j. 16.10.2014, unânime, DJe 22.10.2014). STJ-0495631) 

ADMINISTRATIVO E PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO 

AUTOMOTOR. MULTAS. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DO ALIENANTE. 

INTERPRETAÇÃO MITIGADA DO ART. 134 DO CTB. ACÓRDÃO 

RECORRIDO EM CONFORMIDADE COM A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. 

INCIDÊNCIA DA SÚMULA 83/STJ. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. 

INAPLICABILIDADE DO ART. 97 DA CF/88. AGRAVO REGIMENTAL 

DESPROVIDO. 1. Comprovada a transferência da propriedade do veículo, 

afasta-se a responsabilidade do antigo proprietário pelas infrações 

cometidas após a alienação, mitigando-se, assim, o comando do art. 134 

do Código de Trânsito Brasileiro. 2. A mitigação do art. 134 do CTB não 

implica em declaração de inconstitucionalidade do referido dispositivo 

legal, tampouco o afastamento desse, mas tão somente a interpretação do 

direito infraconstitucional aplicável à espécie, razão pela qual não há se 

falar em violação à cláusula de reserva de plenário prevista no art. 97 da 

CF e muito menos à Súmula Vinculante 10 do STF (AgRg no AREsp 

357.723/RS, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 10.09.2014). 3. Agravo 

Regimental do DETRAN/RS desprovido. pág. 539. (AgRg no Agravo em 

Recurso Especial nº 454.738/RS (2013/0417795-0), 1ª Turma do STJ, Rel. 

Napoleão Nunes Maia Filho. j. 04.11.2014, unânime, DJe 18.11.2014). No 

caso dos autos, há prova suficiente de que efetivamente houve a 

transferência do bem por ocasião da operação mencionada no documento 

do ID 20848628. Dessa forma, o mesmo entendimento externado pelos 

Tribunais Superiores há que ser aplicado à situação em comento, sendo 

patente o dever da reclamada em promover a transferência do veículo 

para sua titularidade. Assim já se pronunciou a jurisprudência, em 

situações semelhantes: TJDFT-0264710) CIVIL E PROCESSO CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. ALIENAÇÃO DE VEÍCULO. TRANSFERÊNCIA 

DE PROPRIEDADE NÃO REALIZADA. INCIDÊNCIA DE MULTAS DE 

TRÂNSITO E TRIBUTOS SOBRE O VEÍCULO. INEXISTÊNCIA DE 

RESPONSABILIDADE DA VENDEDORA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA 

DEFERIDA. COMPROVADOS PREJUÍZOS PELA INÉRCIA DOS 

ADQUIRENTES. AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO. I - A 

alienação de veículo automotor sem a transferência de propriedade pelos 

adquirentes, perante os órgãos de fiscalização de trânsito, não autoriza 

que a alienante responda pelos prejuízos por eles causados. II - 

Justifica-se a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, nos moldes 

previstos no art. 273 do CPC, porque, diante das circunstâncias do caso 

concreto, a agravante vem sofrendo prejuízos pela inércia dos agravados, 

sendo que o não deferimento poderá lhe acarretar danos, senão 

irreversíveis, de difícil reparação. III - Agravo de Instrumento conhecido e 

provido. (Processo nº 2014.00.2.015396-7 (819633), 1ª Turma Cível do 

TJDFT, Rel. Gilberto Pereira de Oliveira. unânime, DJe 18.09.2014). 

TJDFT-0258161) AGRAVO REGIMENTAL EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. 

CIVIL E PROCESSO CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA. ALIENAÇÃO DE AUTOMÓVEL. TRADIÇÃO. INÉRCIA DO 

ADQUIRENTE NA EFETIVAÇÃO DA TRANSFERÊNCIA DO VEÍCULO JUNTO 

AO DETRAN. SUBSISTÊNCIA DO REGISTRO DO VEÍCULO EM NOME DO 

ALIENANTE. MULTA. INFRAÇÕES DE TRÂNSITO, TRIBUTOS E TAXAS. 

POSTERIORES À ALIENAÇÃO E TRADIÇÃO. RESPONSABILIDADE DO 

ADQUIRENTE. 1. Sob cognição sumária, se constatada a realização da 

alienação de veículo com a sua tradição, cumpre ao adquirente efetivar a 

transferência do veículo, na forma do art. 123 da Lei 9.503/97, de sorte 

que, permanecendo o registro do veículo em nome do alienante em 

decorrência da inércia do adquirente, evidencia-se que as multas, taxas e 

tributos posteriores a essa data são da responsabilidade do adquirente. 2. 
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Não deve ser deferido o pleito de redução das astreintes, se foram 

observados os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, uma 

vez que o valor arbitrado a título de multa não pode implicar o 

esvaziamento da função coercitiva própria dessa medida de apoio. 3. 

Agravo regimental conhecido e não provido. (Processo nº 

2014.00.2.013016-0 (810273), 1ª Turma Cível do TJDFT, Rel. Simone 

Lucindo. unânime, DJe 14.08.2014). TJSC-0339427) AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. TUTELA ANTECIPADA PARA DETERMINAR A 

TRANSFERÊNCIA DA PROPRIEDADE DO VEÍCULO. PROCURAÇÃO 

OUTORGADA À AGRAVANTE PARA ESSE FIM. DESCUMPRIMENTO DO 

ENCARGO. PRESENÇA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA MEDIDA 

DE URGÊNCIA. EXEGESE DO ART. 461, § 3º, DO CPC. MULTA 

COERCITIVA. REDUÇÃO DO QUANTUM. RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. I - Tratando-se de medida emergencial de caráter 

excepcionalíssimo, a antecipação da tutela específica das obrigações de 

fazer ou não fazer somente deve ser concedida quando demonstrados no 

caso concreto ser relevante o fundamento da demanda e haver justificado 

receio de ineficácia do provimento final, tudo conforme o disposto no art. 

461, § 3º, do Código de Processo Civil. II - Assim, verificada a 

verossimilhança do direito alegado pelo Autor, matizada na outorga de 

procuração à Ré, por meio da qual se obrigou a transferir a propriedade 

do veículo em questão, bem como presente o perigo de dano irreparável 

ou de difícil reparação, pois o não cumprimento do encargo pode causar 

prejuízos ainda maiores ao Demandante, com relação à imposição de 

multas de trânsito e cobranças de tributos, a concessão da tutela de 

urgência é medida que se impõe. III - A multa discricionariamente arbitrada 

para o caso de descumprimento de obrigação de fazer possui caráter 

coercitivo e punitivo, tendo em vista que o juiz fixa, por meio de medida 

injuncional (de ofício ou a pedido do autor), a quantia que será suportada 

pelo sujeito passivo em caso de desobediência da ordem, tendo por 

objetivo vencer a possível resistência do recalcitrante, demovendo-o da 

inadimplência. In casu, considerando-se a capacidade financeira da Ré e o 

objetivo coercitivo da multa, entende-se ser necessária a redução das 

astreintes. (Agravo de Instrumento nº 2013.089845-0, 4ª Câmara de 

Direito Civil do TJSC, Rel. Joel Figueira Júnior. j. 02.10.2014). 

Consequentemente à demonstração segura da transferência de 

propriedade do veículo, não há outra conclusão possível, senão a de que 

a Reclamante não é mais contribuinte do imposto que recai sobre o 

veículo. O entendimento nem pode ser diverso, tendo em vista que o fato 

gerador do tributo em questão (IPVA) decorre da propriedade do veículo. 

Tendo sido objeto de alienação, não mais estando o bem no acervo 

patrimonial da Reclamante, não há, efetivamente, como considerar a 

ocorrência do fato gerador. Consequentemente, considerados inexigíveis 

os débitos posteriores ao evento, ilegítimo se mostra o protesto do título de 

débitos tributários lançados nesse período. Desta feita, merece 

acolhimento o pleito de restituição dos valores pagos em dobro, 

enquadrando-se no disposto do artigo 42, parágrafo único do CDC. Assim, 

resta evidenciado, que o Estado Reclamado promoveu o protesto do título 

e inserção em órgãos de proteção ao crédito indevidamente. Nesse 

sentido, resta evidenciado o ato ilícito praticado pelo Estado reclamado, 

porquanto levou a protesto título cuja obrigação já não pertencia à 

Reclamante. O dano, no caso em análise, é resultante da falha operacional 

do Reclamado que protestou indevidamente a autora, prescindindo de 

qualquer comprovação da repercussão surtida no psiquismo do lesado, 

pois a simples constatação de protesto indevido, quando não comprovada 

a regularidade da dívida, é suficiente à configuração do dever de 

indenizar. O indevido protesto de título e a inscrição indevida acarretam 

dano moral indenizável, tratando-se do chamado dano moral in re ipsa. 

Corroborando: Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. APELAÇÃO 

CÍVEL. DIREITO PRIVADO NÃO ESPECIFICADO. AÇÃO ORDINÁRIA. 

SUSTAÇÃO DE PROTESTO. DUPLICATA. PROTESTO INDEVIDO. TÍTULO 

QUITADO. DANO MORAL PURO OU “IN RE IPSA”. DESNECESSIDADE DA 

PROVA DO PREJUÍZO. QUANTUM DEBEATUR. OBSERVÂNCIA DO 

BINÔMIO REPARAÇÃO X PUNIÇÃO E DAS CIRCUNSTÂNCIAS DO CASO 

CONCRETO. ALEGAÇÃO DE OMISSÃO NO V. ACÓRDÃO EMBARGADO. 

INOCORRÊNCIA. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA. PRETENSÃO 

DE REEXAME DA DECISÃO. NÃO-PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS 

DISPOSTOS NO ART. 1.022, INCISOS I E II, DO CÓDIGO DE PROCESSO 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO DESACOLHIDOS. UNÂNIME.

(Embargos de Declaração Cível, Nº 70082827833, Décima Oitava Câmara 

Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Pedro Celso Dal Pra, Julgado em: 

19-12-2019). Ante o exposto, despiciendas considerações outras, nos 

termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: CONDENAR o Reclamado a restituir à 

Reclamante o valor de R$ 6.432,97 (seis mil, quatrocentos e trinta e dois 

reais e noventa e sete centavos), já calculado em dobro, o qual deverá 

ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% 

a.m. a partir do desembolso. CONDENAR o Reclamado a indenizar a 

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. Mantenho a 

liminar deferida no ID. 21204216. 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1006645-12.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA GANDOLFI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))

JULIANA DE FATIMA LANI OAB - MT0016059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1006645-12.2019.8.11.0055. REQUERENTE: MAIARA GANDOLFI 

REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA Vistos, Dispensado o 

relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c artigo 1º, 

parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. DECIDO. 

Trata-se de ação declaratória e de cobrança em desfavor do Município de 

Tangará da Serra/MT, relativa à diferença salarial oriunda do não 

pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe, em 

razão do cargo de Enfermeira. Requer a condenação da reclamada em 

realizar o pagamento do retroativo do período de junho/2016 até 

fevereiro/2018 no valor de R$ 16.047,62 (dezesseis mil e quarenta e sete 

reais e sessenta e dois centavos), bem como o pagamento do retroativo 

do RGA no valor de R$ 832,66 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta 

e seis centavos). Alega a requerente que solicitou a Progressão de 

Classe referente ao quinquênio 21/06/2011 a 21/06/2016, sendo 

enquadrada apenas em Março 2018 (conforme Portaria de n°480, de 28 de 

março de 2018, constante do Id. 27607164). Ocorre que mesmo após ter 

adquirido o direito de Progressão não foi realizado o pagamento retroativo 

desde a data em que a requerente adquiriu o direito de progredir 

(21/06/2016), motivo pelo qual requer a procedência dos pedidos. Citado, 

o reclamado não compareceu na audiência inicial, e nem apresentou 

defesa, porém não são aplicados os efeitos da revelia, diante da 

indisponibilidade do interesse público, conforme dispõe o artigo 345, inciso 

II, do CPC/2015. Passa-se ao julgamento. Quanto ao mérito restou 

incontroverso o fato atinente a progressão de classe da parte reclamante, 

bem como que não ocorreu o pagamento retroativo desde a data 

21/06/2016, quando adquiriu o direito de progredir. A prova documental 
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também é segura. No Id. 27607164, identifica-se a Portaria n°480, datada 

de 28/03/2018, atribuindo à parte reclamante o enquadramento a partir de 

01/03/2018 relativo ao interstício temporal de 05 (cinco) anos. Não tendo o 

ente público comprovado a quitação da obrigação é procedente a 

pretensão autoral de ter o pagamento da diferença de subsídio no período 

de 06/2016 a 06/2018. Incontroverso o direito e não impugnado pela parte 

reclamada o cálculo apresentado com a inicial por ele se apura o quantum 

do débito. Diante do exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para 

CONDENAR o Município de Tangará da Serra/MT a pagar a parte 

reclamante a importância de R$ 16.047,62 (dezesseis mil e quarenta e 

sete reais e sessenta e dois centavos), a título de retroativo do período de 

junho/2016 até fevereiro/2018, bem como ao pagamento do retroativo do 

RGA no valor de R$ 832,66 (oitocentos e trinta e dois reais e sessenta e 

seis centavos), ambos corrigidos monetariamente pelo INPC e de juros 

moratórios de 0,5% nos termos do art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com 

redação da Lei nº 11.960/09, desde a data do inadimplemento, e de 

consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1003235-43.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SILEUZA GUTIERREZ 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos Etc. 1. RELATÓRIO 

Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995, c.c. artigo 27, da 

Lei n. 12.153/2009. 2. FUNDAMENTAÇÃO Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1] ). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2] ). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3] . Deste modo, esclarece-se que [i] não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4] ), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Em síntese, trata-se de ação declaratória ajuizada 

com o propósito de ver excluída a Tarifa de Uso do Sistema de Distribuição 

– TUSD, a Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão – TUST do ICMS da 

base de cálculo do ICMS incidente sobre o consumo de energia elétrica 

do(a) autor(a). Defende que a incidência de ICMS deve ser somente sobre 

a energia elétrica efetivamente consumida, sem levar em consideração 

que, para a TUSD e a TUST estarem na base de cálculo já houve energia 

elétrica efetivamente consumida. Assim, requer a procedência dos 

pedidos para o fim de declarar a ilegalidade da cobrança, bem como para 

que seja determinada a restituição dos valores que reputa terem sido 

pagos indevidamente em razão da alardeada ilegalidade. A promovido em 

sua defesa requer a inépcia da inicial por existirem PEDIDOS 

INCOMPATÍVEIS ENTRE SI e, ainda, em razão da INADEQUAÇÃO DO MEIO 

ESCOLHIDO, afirmando não ser possível repetir o indébito sem antes 

anular o lançamento regularmente efetuado, razão pela qual a ação a ser 

proposta deveria ser Anulatória e não Declaratória. No mérito divergem os 

litigantes acerca do direito da parte autora em obter a declaração de 

inexistência de relação jurídica referente à cobrança de ICMS nas 

transações de energia, bem como a repetição do indébito acrescido de 

juros legais e correção monetária, dos últimos 05 (cinco) anos anteriores a 

propositura da demanda. Entendo que quanto ao mérito, improcedem os 

pedidos contidos na inicial. De fato, a demanda de potência contratada 

representa energia que não necessariamente circula no local do consumo, 

não podendo, por isso, haver incidência de ICMS enquanto a energia não 

passar a rede de transmissão para o estabelecimento do consumidor, uma 

vez que, neste ponto, não se verifica a ocorrência do fato gerador – 

circulação da mercadoria -, caracterizada apenas quando, concretamente, 

a energia for fornecida e utilizada. No entanto, no caso em análise, nas 

faturas acostadas com a inicial não há notícia de que haja cobrança da 

chamada “demanda contratada”. Ao contrário, consta que a energia 

elétrica é calculada de acordo com a medição feita por medidor, ou seja, 

inexiste comprovação de que a parte autora tenha de fato utilizado menos 

energia do que a contratada. Consigno, ainda, que se trata de consumidor 

pessoa física, que não se utiliza, comumente, da denominada “demanda de 

potência contratada”, a qual comumente é posta à disposição de 

consumidores de energia em alta tensão. Relativamente à inclusão das 

rubricas denominadas tarifas de transmissão (TUSD) e distribuição (TUST) 

na base de cálculo do ICMS, ressalto que, nos termos do art. 155, XII, e 

art. 146, III, “a”, ambos da CF, a LC nº 87/96, especificamente no art. 9º, § 

1º, II, define a base de cálculo do referido imposto da seguinte forma: Art. 

9º – A adoção do regime de substituição tributária em operações 

interestaduais dependerá de acordo específico celebrado pelos Estados 

interessados. § 1º – A responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá 

ser atribuída: (…) II – às empresas geradoras ou distribuidoras de energia 

elétrica, nas operações internas e interestaduais, na condição de 

contribuinte ou de substituto tributário, pelo pagamento do imposto, desde 

a produção ou importação até a última operação, sendo seu cálculo 

efetuado sobre o preço praticado na operação final, assegurado seu 

recolhimento ao Estado onde deva ocorrer essa operação - grifei . Como 

se vê, a base de cálculo do ICMS é o preço praticado na operação final, 

incluídas, portanto, as tarifas de transmissão e de distribuição. A 

irresignação da parte autora cinge-se no equívoco da forma como vem 

sendo cobrado o ICMS sobre a energia ao argumento de que o imposto 

deve ser calculado apenas sobre a energia efetivamente consumida e não 

sobre os demais componentes, tais como: distribuição, transmissão, 

encargos e tributos. A matéria não é pacífica na jurisprudência. Embora 

haja jurisprudência que acolhe a tese sustentada pelo(a) reclamante, 

recentemente o C. Superior Tribunal de Justiça fixou, definitivamente, 

entendimento sobre a questão, em julgamento do REsp 1.163.020-RS. 

Nesse recurso, recentemente, foi proferido o seguinte acórdão, cuja tese 

foi firmada no sentido contrário à sustentada pelo ora reclamante: 

TRIBUTÁRIO. ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE 

CÁLCULO. TARIFA DE USO DO SISTEMA DE DISTRIBUIÇÃO (TUSD). 

INCLUSÃO. 1. O ICMS incide sobre todo o processo de fornecimento de 

energia elétrica, tendo em vista a indissociabilidade das suas fases de 

geração, transmissão e distribuição, sendo que o custo inerente a cada 

uma dessas etapas – entre elas a referente à Tarifa de Uso do Sistema de 

Distribuição (TUSD) – compõe o preço final da operação e, 

consequentemente, a base de cálculo do imposto, nos termos do art. 13, I, 

da Lei Complementar n. 87/1996. 2. A peculiar realidade física do 

fornecimento de energia elétrica revela que a geração, a transmissão e a 

distribuição formam o conjunto dos elementos essenciais que compõem o 

aspecto material do fato gerador, integrando o preço total da operação 

mercantil, não podendo qualquer um deles ser decotado da sua base de 

cálculo, sendo certo que a etapa de transmissão/distribuição não cuida de 

atividade meio, mas sim de atividade inerente ao próprio fornecimento de 

energia elétrica, sendo dele indissociável. 3. A abertura do mercado de 

energia elétrica, disciplinada pela Lei n. 9.074/1995 (que veio a segmentar 

o setor), não infirma a regra matriz de incidência do tributo, nem tampouco 

repercute na sua base de cálculo, pois o referido diploma legal, de cunho 

eminentemente administrativo e concorrencial, apenas permite a atuação 
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de mais de um agente econômico numa determinada fase do processo de 

circulação da energia elétrica (geração). A partir dessa norma, o que se 

tem, na realidade, é uma mera divisão de tarefas – de geração, 

transmissão e distribuição – entre os agentes econômicos responsáveis 

por cada uma dessas etapas, para a concretização do negócio jurídico 

tributável pelo ICMS, qual seja, o fornecimento de energia elétrica ao 

consumidor final. 4. Por outro lado, o mercado livre de energia elétrica está 

disponibilizado apenas para os grandes consumidores, o que evidencia 

que a exclusão do custo referente à transmissão/distribuição da base de 

cálculo do ICMS representa uma vantagem econômica desarrazoada em 

relação às empresas menores (consumidores cativos), que arcam com o 

tributo sobre o "preço cheio" constante de sua conta de energia, 

subvertendo-se, assim, os postulados da livre concorrência e da 

capacidade contributiva. 5. Recurso especial desprovido. (STJ – 1ª Turma. 

REsp n. 1.163.020-RS. Rel. Ministro Gurgel de Faria. Julg.: 27.03.2017) 

Ainda mais recentemente (julgamento de 18.05.2017, publicado em 

14.06.2017), o C. STJ reiterou referido entendimento, no julgamento de 

Embargos de Declaração interpostos contra o acórdão proferido nos 

autos do Recurso Especial acima referido: PROCESSUAL CIVIL. 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PRESSUPOSTOS. INEXISTÊNCIA. 1. Os 

embargos de declaração têm por escopo sanar decisão judicial eivada de 

obscuridade, contradição, omissão ou erro material (art. 1.022 do 

CPC/2015). 2. Hipótese em que o acórdão embargado, ao decidir pela 

inclusão da TUSD na base de cálculo do ICMS, foi claro ao assentar que 

as fases de geração, de transmissão e de distribuição formam o conjunto 

de elementos essenciais e indissociáveis que compõem o aspecto material 

do fato gerador concernente ao fornecimento de energia elétrica, 

integrando o preço total da operação tributável pelo ICMS, não podendo 

nenhuma dessas etapas ser decotada da base de cálculo do imposto. 3. 

Embargos de declaração rejeitados. Importante ressaltar ainda que, nos 

mesmos autos, foram interpostos embargos de divergência, ao argumento 

de que haveria dissídio jurisprudencial com relação a outro acórdão 

paradigma proferido naquele C. Superior Tribunal de Justiça. No entanto, 

referidos embargos de divergência foram liminarmente indeferidos, tendo 

em vista que, ao contrário do que sustenta o lá embargante, tendo em 

vista que o acórdão paradigma foi proferido em sede de agravo regimental 

em suspensão de liminar e de sentença, via que, conforme ressaltou 

textualmente a eminente Ministra relatora, se limita a um juízo político, sem 

exame da questão de fundo. Eis o teor do aresto: EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. INEXISTÊNCIA DE DISSÍDIO COM 

RELAÇÃO AO PRECEDENTE DA CORTE ESPECIAL. PARADIGMA 

PROFERIDO EM SEDE DE SUSPENSÃO DE LIMINAR E DE SENTENÇA. NÃO 

CABIMENTO. RECURSO INDEFERIDO LIMINARMENTE NO ÂMBITO DA 

CORTE ESPECIAL. REDISTRIBUIÇÃO À PRIMEIRA SEÇÃO. (STJ, Embargos 

de Divergência em REsp nº 1.163.020-RS, Rel. Min. Maria Thereza de 

Assis Moura, j. 07.08.2017) A importância desse registro repousa no fato 

de que a matéria não havia ainda sido enfrentada com a profundidade 

tratada no REsp 1.163.020-RS, do que se conclui que a orientação 

jurisprudencial no C. Superior Tribunal de Justiça está mesmo se 

consolidando no sentido exposto no mencionado acórdão. Ademais, 

outros Tribunais de Justiça, tal como o Egrégio Tribunal de Justiça do Rio 

Grande do Sul, firmaram posição no sentido que agora vem se 

consolidando no STJ: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

CUMULADA COM RESTITUIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE 

ENERGIA ELÉTRICA. TARIFA DE GERAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA 

ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO DO ICMS. Até que lei complementar 

disponha sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, 

na condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final (art. 34, § 9º, do ADCT). A espécie trata de consumidor cativo 

(pequenos e médios consumidores), que não pode escolher livremente 

seus fornecedores de energia elétrica, cuja tarifa cobrada é fixada em 

kWh pela ANEEL. Nesse caso, não se aplica a jurisprudência do STJ, que 

considera indevida a inclusão, na base de cálculo do ICMS, o custo de 

transmissão (TUST) e o custo de distribuição (TUSD), porque o preço final 

pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda cadeia produtiva 

(geração transmissão e distribuição). Precedente do 11º Grupo Cível 

desta Corte. Apelação desprovida. (Apelação Cível Nº 70068998830, 

Vigésima Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: Marco 

Aurélio Heinz, Julgado em 11/05/2016) APELAÇÃO. DIREITO TRIBUTÁRIO. 

ICMS. FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NÃO INCIDÊNCIA SOBRE A 

TAXA DE USO DO SISTEMA DE TRANSMISSÃO DE ENERGIA ELÉTRICA - 

TUST - SOBRE AS OPERAÇÕES DE AQUISIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA 

REALIZADAS NO AMBIENTE DE CONTRATAÇÃO LIVRE. PRECEDENTES 

DESTA CORTE E DO E. STJ. Manutenção da sentença de improcedência, 

uma vez que no ambiente de contratação o preço final pago pelo 

consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva (geração, 

transmissão e distribuição), razão pela qual a base de cálculo do ICMS 

abrange todas as operações. RECURSO DE APELAÇÃO DESPROVIDO. 

(Apelação Cível Nº 70067949164, Vigésima Segunda Câmara Cível, 

Tribunal de Justiça do RS, Relator: Denise Oliveira Cezar, Julgado em 

14/04/2016) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007110992, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Ementa: RECURSO INOMINADO. PRIMEIRA TURMA RECURSAL 

DA FAZENDA PÚBLICA. DIREITO TRIBUTÁRIO. BASE DE CÁLCULO DO 

ICMS INCIDÊNCIA SOBRE A TAXA DE USO DO SISTEMA DE 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO DE ENERGIA ELÉTRICA. SENTENÇA DE 

IMPROCEDÊNCIA MANTIDA. 1. Trata-se de ação ordinária na qual, 

pretende a parte autora, que o ICMS cobrado em sua fatura de energia 

elétrica seja calculado apenas, sobre a energia efetivamente consumida, 

sendo excluídos os demais componentes tais como, distribuição, 

transmissão, encargos e tributos (TUSD e TUST). 2. A base de cálculo do 

ICMS relativo à energia elétrica consumida, no ambiente de consumo 

regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor cativo, a qual abarca os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos. Considerando que a base de cálculo do ICMS é o valor da 

operação de circulação de mercadoria, e o custo da operação de 

circulação de energia elétrica, compreende o custo de toda a cadeia 

produtiva, desde a geração da energia elétrica até sua entrega ao usuário 

final, incluindo, também, as fases de transmissão e distribuição, as quais 

são indispensáveis à entrada de energia elétrica ao consumidor, tais 

componentes integram a base de cálculo do ICMS. 3. Sentença de 

Improcedência mantida. RECURSO INOMINADO DESPROVIDO. UNÂNIME. 

(Recurso Cível Nº 71007136815, Turma Recursal da Fazenda Pública, 

Turmas Recursais, Relator: Thais Coutinho de Oliveira, Julgado em 

19/10/2017) Outrossim, importante destacar que o 11º Grupo Cível e a 21ª 

Câmara do TJRS concluíram pela inexistência do direito ora postulado, com 

base na norma do artigo 34, § 9º, do Ato das Disposições Constitucionais 

Transitórias – ADCT, que dispõe: “até que lei complementar disponha 

sobre a matéria, as empresas distribuidoras de energia elétrica, na 

condição de contribuintes ou de substitutos tributários, serão as 

responsáveis, por ocasião da saída do produto de seus estabelecimentos, 

ainda que destinado a outra unidade da Federação, pelo pagamento do 

imposto sobre operações relativas à circulação de mercadorias incidente 

sobre energia elétrica, desde a produção ou importação até a última 

operação, calculado o imposto sobre o preço então praticado na operação 

final e assegurado seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, 

conforme o local onde deva ocorrer essa operação”. Ou seja, o valor da 

operação com energia elétrica é o preço final, constituindo custo o preço 

da distribuição, da transmissão e da produção. O consumidor final, ao 
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pagar energia elétrica suporta o lucro e o custo de todas as operações 

anteriores. O preço da energia consumida que envolve o custo e mais o 

lucro é a base de cálculo do ICMS, não se podendo afastar os custos 

relativos a transmissão e distribuição – TUST e TUSD. Este custo foi 

suportado e repassado o preço para o consumidor final. Nesse sentido, 

transcrevo o voto proferido no Recurso de Apelação nº 70069548824, da 

22ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Rio Grande do Sul, relatada 

pelo Desembargador José Aquino Flores de Camargo, julgada em 

16/06/2016: Com efeito, transcrevendo in litteris o insigne autor, o Superior 

Tribunal de Justiça, no julgamento do AgRg no REsp n. 797.826/MT, decidiu 

que o “o ICMS-Energia Elétrica levará em conta todas as fases anteriores 

que tornaram possível o consumo de energia elétrica. Estas fases 

anteriores, entretanto, não são dotadas de autonomia apta a ensejar 

incidências isoladas, mas apenas uma, tendo por único sujeito passivo o 

consumidor final”. Entendimento que vai ao encontro do disposto no art. 

34, § 9º, do ADCT e do art. 9º, §1º, II, da LC nº 87/97, in verbis: ADCT. Art. 

34 (...) § 9º Até que lei complementar disponha sobre a matéria, as 

empresas distribuidoras de energia elétrica, na condição de contribuintes 

ou de substitutos tributários, serão as responsáveis, por ocasião da saída 

do produto de seus estabelecimentos, ainda que destinado a outra 

unidade da Federação, pelo pagamento do imposto sobre operações 

relativas à circulação de mercadorias incidente sobre energia elétrica, 

desde a produção ou importação até a última operação, calculado o 

imposto sobre o preço então praticado na operação final e assegurado 

seu recolhimento ao Estado ou Distrito Federal, conforme o local onde 

deva ocorrer essa operação. LC nº 87/97. Art. 9º (...) § 1º A 

responsabilidade a que se refere o art. 6º poderá ser atribuída: (...) II - às 

empresas geradoras ou distribuidoras de energia elétrica, nas operações 

internas e interestaduais, na condição de contribuinte ou de substituto 

tributário, pelo pagamento do imposto, desde a produção ou importação 

até a última operação, sendo seu cálculo efetuado sobre o preço 

praticado na operação final, assegurado seu recolhimento ao Estado onde 

deva ocorrer essa operação. (grifei). A matéria foi objeto de recente 

deliberação no âmbito deste 11º Grupo Cível (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Relª. Desª. Maria Isabel de Azevedo Souza), que, à 

unanimidade, definiu que o ICMS relativo à energia elétrica consumida, no 

ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa paga pelo consumidor 

cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os custos da geração, 

transmissão, distribuição, encargos setoriais e tributos, multiplicada pelos 

kWh consumidos. O precedente restou assim ementado: TRIBUTÁRIO. 

ICMS. ENERGIA ELÉTRICA. BASE DE CÁLCULO. TUSD. TUST. GERAÇÃO. 

TRANSMISSÃO E DISTRIBUIÇÃO. 1. A base de cálculo do ICMS é o valor 

da operação de circulação de mercadoria. O ICMS relativo à energia 

elétrica consumida, no ambiente de consumo regulado, é o valor da tarifa 

paga pelo consumidor cativo, fixada pela ANEEL, que compreende os 

custos da geração, transmissão, distribuição, encargos setoriais e 

tributos, multiplicada pelos kWh consumidos. É induvidoso que o custo da 

operação de circulação de energia elétrica, desde a geração da energia 

elétrica até sua entrega na unidade consumidora do usuário final, abrange 

não só a geração da energia, mas, também, as fases de transmissão e 

distribuição, que são etapas indispensáveis desta cadeia produtiva à 

entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, que vai, 

então, consumi-la. Portanto, tais custos integram a base de cálculo do 

ICMS, já que compõem o preço final. Art. 34, § 9º, do ADCT 2. Não se 

aplicam às operações de fornecimento de energia elétrica realizadas no 

ambiente de contratação regulado (consumidor cativo) por meio de 

distribuidora exclusiva os precedentes do STJ que consideram indevida a 

inclusão, na base de cálculo do ICMS, das tarifas relativas ao Uso do 

Sistema de Distribuição de Energia Elétrica (TUSD) e ao Uso do Sistema de 

Transmissão de Energia Elétrica (TUST) de energia elétrica. É que o preço 

final pago pelo consumidor cativo abrange o custo de toda a cadeia 

produtiva (geração, transmissão e distribuição) por se tratar de um 

conjunto indissociável. Já no ambiente de contratação livre (consumidor 

livre), no qual a energia é fornecida diretamente pelos agentes de geração 

ou de comercialização, livremente escolhidos pelo consumidor - e não 

pelas distribuidoras que se limitam a permitir o acesso ao sistema de 

transmissão e de distribuição por meio do pagamento das tarifas TUST e 

TUSD - há quem considere tais valores estranhos ao preço da energia 

elétrica, cujo montante é fixado no contrato de compra e venda de energia. 

Embargos infringentes rejeitados. (Embargos Infringentes Nº 

70065950008, Décimo Primeiro Grupo Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Maria Isabel de Azevedo Souza, Julgado em 20/11/2015) Desde 

então, encontra-se pacificada a orientação deste Grupo Cível no sentido 

de que os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) 

integram a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis à entrada 

de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, integrando, pois, o 

preço praticado na operação final, consoante estabelece o art. 34, § 9º, 

do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. Hipótese que não se confunde 

com a temática atinente à desverticalização do setor elétrico (mercado 

livre de energia), de que tratam os precedentes colacionados pelo 

apelante em suas razões, ao afirmar a impossibilidade de inclusão dos 

custos de transmissão e distribuição de energia na base de cálculo do 

ICMS. É que, no mercado livre, a etapa de geração de energia ganha 

autonomia em relação à distribuição e transmissão, dada a possibilidade 

de sua aquisição antes da própria transmissão. Aqui, reporto-me 

novamente à lição de Roque Antonio Carraza, que estabelece elucidativa 

distinção entre o fornecimento de energia no mercado cativo e no mercado 

livre, in verbis: “Para que melhor se compreenda: atualmente as 

distribuidoras atendem ao ‘mercado cativo’ (pequenos e médios 

consumidores, que não podem escolher livremente seus fornecedores de 

energia elétrica) e ao ‘mercado livre (grandes consumidores aos quais a 

legislação faculta escolherem seus fornecedores, valendo-se de critérios 

empresariais). Quando as distribuidoras atendem aos ‘consumidores 

cativos’ são por eles remuneradas por meio de tarifas (tarifas de energia e 

tarifas de fio) e são responsáveis, na condição de substitutas tributárias, 

pelo recolhimento do ICMS-Energia Elétrica. Já, quando as distribuidoras 

atendem aos consumidores livres limitam-se a receber as tarifas de fio, 

cobradas pela utilização das infraestruturas de transmissão e/ou 

distribuição (TUST/Tarifa de Uso do Sistema de Transmissão, ou 

TUSD/Tarifa do Sistema de Distribuição). São os agentes de 

comercialização (ou de geração) que vendem a energia elétrica aos 

consumidores livres, deles cobrando o respectivo preço, sobre o qual, 

sim, é calculado o ICMS a pagar. Como se vê, as operações de compra e 

venda de energia elétrica realizadas no ‘mercado livre’ estão 

desvinculadas do processo de entrega (transmissão/distribuição) desta 

mercadoria. Noutros falares, as distribuidoras não participam de tais 

negócios jurídicos, realizados apenas e tão somente pelos agentes de 

comercialização (ou de geração) e os consumidores livres. O que fazem 

as dsitribuidoras, in casu? Simplesmente operam suas redes e 

equipamentos, para que a energia elétrica chegue aos consumidores 

livres. Esta atividade apresenta-se completamente desatrelada da 

operação mercantil havida entre os agentes de comercialização ( ou de 

geração) e os consumidores livres. (...) Noutras palavras, as 

distribuidores, nesta última hipótese, limitam-se a realizar atividades-meio, 

necessárias à prestação dos serviços de fornecimento de energia elétrica 

pelos agentes de comercialização (ou de geração) aos consumidores 

livres.” Temos para nós que não tipificam prestações de serviços de 

fornecimento de energia elétrica as atividades desenvolvidas pelas 

distribuidoras em ordem a disponibilizar aos consumidores livres aos 

meios e modos para que recebam a energia elétrica que adquiriram – no 

Ambiente de Contratação Livre (ACL) – dos agentes de comercialização 

(ou de geração). (ICMS, 17ª Ed. Malheiros Editores, 2015, p. 332/333). (...) 

Na espécie, a distribuidora é a responsável pelo fornecimento de energia 

elétrica como um todo, já que não se está diante de consumidor livre. Aqui, 

os custos relativos à transmissão (TUST) e à distribuição (TUSD) integram, 

sem dúvida alguma, a base de cálculo do ICMS, porquanto indispensáveis 

à entrada de energia elétrica na unidade consumidora do usuário, 

integrando, pois, o preço praticado na “operação final”, consoante 

estabelece o art. 34, § 9º, do ADCT e o art. 9º, §1º, II, da Lei Kandir. 

Ademais, também é relevante destacar que a cartilha elaborada pela 

ANEEL denominada POR DENTRO DA CONTA DE LUZ, de outubro de 2008, 

reza: “é obrigação da concessionária levar a energia elétrica aos seus 

consumidores. Para cumprir esse compromisso, a empresa tem custos 

que devem ser cobertos pela tarifa de energia. De modo geral, a conta de 

luz inclui o ressarcimento de três custos: geração de energia + transporte 

de energia elétrica até as casas (fio) transmissão + distribuição + 

encargos e tributos”. E destaco que a reedição de março de 2013, 

enfatizou que a tarifa considera três custos distintos: energia gerada + 

transporte de energia até as unidades consumidoras (transmissão e 

distribuição) + encargo setorial. Por todo o exposto, entendo ser devida a 

inclusão na base de cálculo do ICMS, o custo de transmissão (TUST) e o 

custo de distribuição (TUSD). Ressalto, o preço final pago pelo consumidor 

cativo abrange o custo de toda a cadeia produtiva, inclusive os de 

transmissão e distribuição. 3. DISPOSITIVO Ante o exposto, OPINO POR 
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JULGAR IMPROCEDENTES OS PEDIDOS, julgando-se assim extinto o 

processo COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fundamento no art. 487, I, 

do Código de Processo Civil. Defere-se os benefícios da Justiça Gratuita à 

parte reclamante. Sem custas e honorários, conforme inteligência dos 

artigos 54 e 55, da Lei nº 9.099/1995, c.c. artigo 27, da Lei nº 

12.153/2009. Consoante o disposto no art. 40, da Lei nº 9.099/95, 

submete-se o presente projeto de sentença à apreciação do MM. Juiz de 

Direito. Jéssica da Silva Jesus Caetano Juíza Leiga [1] – Agravo regimental 

no recurso especial interposto pelo Estado do Rio Grande do Sul contra 

decisão proferida pelo relator Ministro Olindo Menezes que deu provimento 

ao recurso especial para julgar procedente o pedido formulado na ação 

mandamental afastando a incidência do ICMS sobre os valores relativos à 

tarifa de uso do sistema de distribuição – TUSD. [i] [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência. Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou 

segundo a Lei 9.099/1995 c/c a Lei 12.153/2009, perante o Juizado 

Especial desta Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi 

submetida ao juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com 

lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir 

seus legais efeitos. Transitada em julgado, arquivem-se. Publique-se. 

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

estilo. Tangará da Serra/MT, Data registrada no sistema PJe. ANGELO 

JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001680-88.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

RINALDO SOARES CARDOSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARY ANGELA FELICISSIMO OAB - MT22829/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ DE MIRANDA DOMINGUES TRANM OAB - MG133406 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001680-88.2019.8.11.0055 Reclamante: RINALDO SOARES CARDOSO 

Reclamada: MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIO LTDA 

SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. 

DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação tramita 

pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada pelos 

princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. art. 2º 

da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema citado, 

não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo Civil à 

decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Cabível o julgamento antecipado da 

ação com as provas entranhadas no processo, não se vislumbrando 

necessidade da produção de prova oral. 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. A nova sistemática processual trouxe como 

norma fundamental a primazia do julgamento do mérito, positivado no artigo 

4º da Lei Processual que dispõe: Art. 4o As partes têm o direito de obter 

em prazo razoável a solução integral do mérito, incluída a atividade 

satisfativa. No mesmo sentido, dispõe o artigo 488 do Código Processual: 

Art. 488. Desde que possível, o juiz resolverá o mérito sempre que a 

decisão for favorável à parte a quem aproveitaria eventual 

pronunciamento nos termos do art. 485. Ainda, em atenção aos princípios 

basilares que orientam a Lei 9.099/95, dentre eles a simplicidade, 

celeridade e economia processual, dispensa-se a análise das questões 

preliminares arguidas pelo réu (incompetência do Juizado Especial, 

ausência de condições da ação e ausência de interesse de agir). 

Portanto, quanto ao exame da preliminar suscitada pelo demandado, como 

o mérito é favorável a ré, dispensa-se o exame das questões prefaciais 

por ele invocada em atenção ao princípio da primazia do julgamento do 

mérito. No mesmo sentido, exemplifica a doutrina: “(...) se em vez de dizer 

que o autor é parte ilegítima, for possível dizer que não tem o direito que 

afirma ter, deve o juiz fazê-lo.” (WAMBIER, Teresa Arruda Alvim, Primeiros 

Comentários ao Novo Código de Processo Civil. Artigo por Artigo. São 

Paulo: Revista dos Tribunais, 2015. P.792). Passo ao exame do mérito. O 

Reclamante alega na petição inicial que foi ludibriado por vendedores do 

Reclamado quanto aos termos de um consórcio e que acreditaram se 

tratar de financiamento, além da promessa de contemplação, pugnando 

pela restituição do valor pago e indenização por dano moral. Argumenta 

que ofertou um lance de 41% o qual não foi ofertado pela Reclamada, 

deixando se ser contemplado, pelo que o maior lance teria sido de 30%. 

Alega também que contatou diversas vezes o Reclamado para a solução 

do problema, porém sem sucesso, pelo que pleiteia o cancelamento do 

consórcio sem ônus. O Reclamado, em contestação, afirma que houve 

contratação, bem como que o Reclamante estava ciente de todas as 

cláusulas contratuais, pois se obrigou a ler o contrato quando estava 

aderindo ao mesmo, bem como que consta em destaque a afirmação de 

que não há garantia da data de contemplação. O caso em exame é de 

relação de consumo, na qual sobressai a hipossuficiência do consumidor, 

razão porque se impõe a inversão do ônus da prova com fulcro no art. 6º, 

VIII, do CDC, a fim de proporcionar equilíbrio na relação processual. 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 análise do processo e dos documentos a ele acostados 

verifica-se que não restou demonstrado nos autos que as informações 

prestadas pelo representante da Reclamada foram errôneas e levaram a 

vício de consentimento, bem como não restou demonstrado o lance de 

41%, conforme alegado. Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. 

CONSÓRCIO. AÇÃO DE DESFAZIMENTO DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS. ALEGADA ADESÃO AO CONTRATO 

MEDIANTE PROMESSA DE CONTEMPLAÇÃO. FALHA NO DEVER DE 

INFORMAR NÃO EVIDENCIADA. CONTRATAÇÃO CLARA. SUFICIÊNCIA DO 

DEVER DE INFORMAR. VÍCIO DE CONSENTIMENTO NÃO VERIFICADO. 

IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007475346, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Fabiana Zilles, Julgado em 24/04/2018) Ementa: APELAÇÃO 

CÍVEL. CONSÓRCIO. AÇÃO ANULATÓRIA E INDENIZATÓRIA. 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO. Não demonstrada a 

ocorrência de vício de consentimento no negócio jurídico celebrado, não 

há falar-se em anulação do ajuste. APELO IMPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70076406065, Décima Quarta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Miriam A. Fernandes, Julgado em 29/03/2018) No mais, ressalto 

que o momento oportuno para devolução das parcelas pagas diante do 

pedido de exclusão não se dá de forma imediata, devendo ser aguardado 

o término do grupo. Denota-se que após encerramento do consórcio, 

decorridos 30 dias do encerramento do grupo o promovente terá direito à 

restituição objetivada, de correção monetária, incidentes a partir de cada 

desembolso, em consonância com a SÚMULA 35 do STJ, e de juros de 

mora, incidentes a partir do 31º dia após o encerramento do grupo, 

momento da suposta constituição em mora. O entendimento foi reafirmado 

pela Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça (STJ) ao julgar 

procedente reclamação contra decisão da Quinta Turma Recursal dos 

Juizados Especiais da Bahia, que determinou a restituição imediata das 
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parcelas pagas por consorciado desistente que havia aderido, em 2009, a 

grupo formado em 2007. “Admitir a restituição das parcelas pagas por 

desistentes ou excluídos de consórcio de forma imediata não encontra 

previsão legal e revela pretensão incompatível com o sistema de 

consórcio, sendo certo, ademais, que a hipótese, sempre plausível, de 

desligamento de grande quantidade de participantes poderá inviabilizar a 

finalidade para o qual constituído o grupo, de propiciar a aquisição do bem 

ou serviço pelos consorciados que nele permaneceram e pagaram 

regularmente as prestações”, afirmou a relatora da reclamação, ministra 

Isabel Gallotti. De fato, os Tribunais pátrios sacramentaram o entendimento 

de que a restituição das parcelas pagas ao consorciado desistente do 

plano deve ser efetivada no prazo de 30 (trinta) dias contados da data do 

encerramento do grupo. Corroborando: “TJMT-031712) RECURSO DE 

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS - 

CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - DEVOLUÇÃO DAS PARCELAS PAGAS 

PELO CONSORCIADO - PRAZO - TRINTA DIAS APÓS O ENCERRAMENTO 

DO GRUPO - TAXA DE ADMINISTRAÇÃO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - 

JUROS MORATÓRIOS - INCIDÊNCIA APÓS A OCORRÊNCIA DA MORA - 

RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO - SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA. I - Havendo desistência do plano de 

consórcio contratado, não há que se falar em devolução imediata das 

parcelas pagas pelo participante, devendo ser observado o prazo de até 

trinta dias após o encerramento do grupo, antes do qual não se 

caracteriza a mora do consórcio. II - Consoante entendimento consolidado 

pelo colendo Superior Tribunal de Justiça, embora não haja limitação legal 

para a taxa de administração em contrato de consórcio, é possível a 

redução judicial do aludido encargo, quando o percentual fixado se 

mostrar abusivo e desproporcional. III - Os juros de mora devidos na 

restituição das parcelas pagas por consorciado desistente devem ser 

computados após o trigésimo dia do encerramento do grupo consorcial, 

uma vez que somente a partir de então se caracteriza a mora da 

administradora. (Apelação nº 104343/2011, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. 

Sebastião de Moraes Filho. j. 29.02.2012, unânime, DJe 15.03.2012); 

“CONSÓRCIO - Bem móvel (aquisição de automóvel). Exclusão. Pedido de 

devolução imediata dos valores pagos. Impossibilidade. Devolução após 

trinta dias da liquidação final do grupo - Correção monetária incidente. 

Aplicação da Súmula nº 35 do STJ. Mantida a r. sentença- Recurso 

desprovido.**CONSÓRCIO Recurso do Administradora Preliminar de 

nulidade pela liquidação extrajudicial afastada Preliminar de suspensão do 

feito repelida Determinação de devolução das parcelas pagas Mantida a r. 

sen tenç a -  R e c u r s o  d e s p r o v i d o .  ( 9 1 1 3 4 7 0 5 1 2 0 0 3 8 2 6  S P 

9113470-51.2003.8.26.0000, Relator: Cardoso Neto, Data de Julgamento: 

26/10/2011, 14ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

29/10/2011)”. Assim sendo, não há como confirmar a ocorrência dos 

danos materiais e morais ora pleiteados pelo Reclamante. Ante o exposto, 

nos termos do art. 487, inc. I, do Novo Código de Processo Civil, OPINO 

pela rejeição das preliminares arguidas e no mérito pela IMPROCEDÊNCIA 

dos pedidos formulados pelo Reclamante na petição inicial. 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 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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MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001186-29.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SOLANGE MARTINS DOS 

SANTOS REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA 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 MARTINS DOS SANTOS em desfavor do 

MUNICÍPIO DE TANGARÁ DA SERRA objetivando o reconhecimento da 

elevação de nível e classe, bem como o recebimento das diferenças 

salariais no valor de R$ 16.252,88 (dezesseis mil duzentos e cinquenta e 

dois reais e oitenta e oito centavos), decorrente do adicional de 

progressão em classe e nível e reajustes anuais (RGA). Alega que, é 

servidora pública municipal desde o ano de 2003, ocupante do cargo de 

Técnicos e Apoio Educacionais, ocasião na qual solicitou, por meio do 

protocolo n° 9109/2015, a elevação de nível relativo ao nível superior 

(Nível V), o qual obteve a seguinte decisão: “Em análise na ficha financeira 

da servidora, identificamos que a Elevação de Nível requerida através do 

Protocolo n° 9009/2015, fora aplicada na folha de julho de 2015. Hoje a 

servidora percebe como vencimento R$ 1.573,43 (Um mil quinhentos e 

setenta e três e quarenta e três centavos) equivalente a Classe C e Nível 

Superior, constante na Tabela de Progressão da Lei 163/2012”. Ocorre 

que mesmo obtendo a concessão da elevação de nível e classe e sendo 

acrescidas em sua ficha funcional, os acréscimos ao vencimento base 

foram realizados de forma errônea, pois o seu vencimento vase, após a 

Progressão para Classe C e Nível V seria no valor de R$ 1.495,93 (um mil, 

quatrocentos e noventa e cinco reais e noventa e três centavos). Neste 

sentido, aduz que foi concedido em 01 de maio de 2015 a Revisão Geral 

Anual de 7% (sete por cento) sobre o vencimento dos servidores, nos 

termos da Lei n° 4.418/2015, o que resultaria no salário base de R$ 

1.600,64 (um mil e seiscentos reais e sessenta e quatro centavos_ Citado, 

o requerido apresentou contestação de forma intempestiva. 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. Pois bem. Dá analise dos autos é possível 

verificar que a requerente é servidora municipal no cargo de Ajudante de 

Serviços Gerais, conforme constata-se do documento anexo no Id. 

21234546. Embora alegue ocupar o Cargo de técnico de Apoio 

Educacionais, os documentos anexos pela própria requerente demonstram 

que seu cargo é de Ajudante de Serviços Gerais. O Cargo de Ajudante de 

Serviços Gerais faz parte do anexo I -A do plano de cargo, carreira, 

funções e vencimentos dos servidores público do Município de Tangará da 

Serra e das outras providências, conforme Lei Municipal n° 2.875/2008. 

Neste sentido, verifica-se que a requerente se enquadra no Grupo 

Ocupacional I – Nível IV Superior, base de 35%, na classe C10, 

concursada para o cargo de Ajudante de Serviços Gerais, com 

vencimento base de R$ 1.067,54 (um mil e sessenta e sete reais e 

cinquenta e quatro centavos), e não de técnico de Apoio Educacionais 

com vencimento de R$ 1.660,86 (um mil seiscentos e sessenta reais e 

oitenta e seis centavos). Assim, não havendo comprovação da requerente 

de que exerce o cargo de Técnico e Apoio Educacional, não há que se 

falar em progressão nos termos pedidos na inicial. Ainda é possível 

verificar que a requerente já teve a progressão e acréscimo em sua ficha 

funcional decorrente e em conformidade com seu cargo. Não sem 

propósito, a parte autora não comprova o fato constitutivo do pedido, o 

que não lhe era impossível de produzir, situação pela qual entendo pela 

improcedência dos pedidos da inicial. 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 
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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: 1001821-10.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARDOSO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADENILSON SEVERINO MARTINS OAB - MT0009807A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001821-10.2019.8.11.0055. REQUERENTE: ANTONIO CARDOSO DOS 

SANTOS REQUERIDO: EDITORA E DISTRIBUIDORA EDUCACIONAL S/A 

VISTOS etc. 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 

9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que 

a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, 

portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Ademais, presentes os pressupostos de 

constituição e de validade do processo, bem como as condições da ação, 

e não havendo preliminares, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, 

ou questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 

Importante mencionar que a parte ré embora tenha sido devidamente 

citada não compareceu na audiência de conciliação e 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. O artigo 6º, do Código de Defesa do Consumidor dispõe no 

inciso VIII, os requisitos para a concessão da inversão do ônus da prova, 

quais sejam: consumidor hipossuficiente e a verossimilhança da alegação 

do suplicante. Para a concessão do pleito é necessário a presença dos 

requisitos mencionados. No caso, verifico que a hipossuficiência do 

demandante em relação ao requerido, sendo imprescindível a inversão 

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

prova ao autor, já que nega a existência de relação jurídica com o 

requerido. Portanto, resta evidente que o caso se trata de produção de 

prova negativa, sendo necessária a inversão do ônus da prova. Nesse 

sentido: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITO C/C DANOS MORAIS - INCLUSÃO EM ÓRGÃO DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - LEGITIMIDADE DA COBRANÇA - PROVA AUSENTE - ÔNUS DE 

QUEM ALEGA - ART. 373, INCISO II, DO CPC/2015 - DANO MORAL IN RE 

IPSA - FIXAÇÃO DO RESSARCIMENTO EM QUANTIA ADEQUADA - 

HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS ARBITRADOS COM RAZOABILIDADE - 

APLICAÇÃO DO ARTIGO 85, §11, DO CPC - MAJORAÇÃO DE OFÍCIO - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Nas ações declaratórias negativas de dívida, 

cabe ao réu comprovar a legitimidade da cobrança (art. 373, inciso II, do 

CPC/2015). Não o fazendo, considera-se inexistente o débito lançado sem 

que fosse demonstrada a relação jurídica entre as partes, e a inscrição 

em órgão restritivo de crédito configura ato ilícito passível de reparação, 

sendo presumido o dano moral daí decorrente, dispensando, portanto, a 

produção de prova. A indenização fixada em valor razoável e 

proporcional, que compensa os transtornos causados sem gerar 

enriquecimento ilícito, não comporta alteração. Mantém-se os honorários 

advocatícios que cumprem a função de remunerar com justiça o 

profissional e sem acarretar-lhe enriquecimento ilícito. Ao julgar o Recurso, 

o Tribunal deverá majorar essa verba anteriormente definida, levando em 

conta o trabalho adicional realizado nessa fase (art. 85, §11, do CPC). (Ap 

17072/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA 

CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 

06/04/2018).(Grifei) Deste modo, defiro o pedido de inversão do ônus da 

prova. Ressalto que o deferimento do pedido de inversão do ônus da 

prova não impede o conhecimento e o julgamento da matéria posta a lume, 

uma vez que este juízo pode apreciar o pedido apenas com as provas 

trazidas pelas partes, que se mostram suficientes para o julgamento do 

processo na fase em que se encontra. Ademais, como mencionado, resta 

evidente a imprescindibilidade de inversão por se tratar de prova negativa, 

sendo ônus do requerido demonstrar a regularidade da dívida e da 

inclusão do nome do autor no rol de inadimplentes. Pois bem. O requerente 

alega que a reclamada está realizando cobranças por débitos de 

mensalidade indevidamente, tendo em vista que não efetuou matrícula de 

qualquer curso oferecido pela instituição reclamada. Dá analise dos autos, 

verifica-se que não restou comprovado nos autos pela reclamada a 

existência da relação contratual, ônus que lhe incumbia ante a inversão do 

ônus da prova. Quanto ao dano moral, verifico que a requerente alega em 

sua inicial que procurou resolver a questão administrativamente, contudo 

sem êxito. Sendo assim, em razão da revelia, a tentativa administrativa 

restou incontroversa, situação que resulta no dano moral. Neste sentido, é 

o entendimento: SERVIÇO ESSENCIAL - FORNECIMENTO ÁGUA - 

COBRANÇA INDEVIDA - AUSÊNCIA SOLUÇÃO ADMINISTRATIVA - TEORIA 

DO DESVIO PRODUTIVO - DANO MORAL. Apelação Cível. Alegação de 

cobrança fora da média de consumo na fatura do mês de janeiro/2016. A 

sentença declarou nula a cobrança e determinou seu refaturamento, não 

reconhecendo dano moral. Apelo da autora requerendo a fixação de 

verba compensatória a título de dano moral, com a consequente inversão 

do ônus da sucumbência. Alega que tentou resolver administrativamente a 

situação ao solicitar a revisão do consumo, não tendo logrado êxito, tendo 

recebido notificação de interrupção do serviço no dia 09.06.2016, somente 

gerando a ineficácia da notificação através da decisão judicial proferida 

às fls. 44/45. Falha na prestação do serviço restou incontroversa ante a 

ausência de recurso da ré, bem como a matéria devolvida ao Tribunal diz 

respeito tão somente as verbas compensatória e sucumbência. Dano 

Moral configurado. Reclamação administrativa sem êxito. Desvio produtivo. 

Desídia da ré em implementar a solução adequada. Quantum que se fixa 

em R$ 5.000,00 em observância aos Princípios da Proporcionalidade e 

Razoabilidade. Recurso provido. (TJ-RJ - APL: 00142947520168190007, 

Relator: Des(a). NATACHA NASCIMENTO GOMES TOSTES GONÇALVES 

DE OLIVEIRA, Data de Julgamento: 05/09/2019, VIGÉSIMA SEXTA 

CÂMARA CÍVEL) Mutatis mutandis, verifica-se que, no caso em análise, a 
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tentativa administrativa de solução do conflito resultou inexitosa, motivo 

pelo qual resta configurado o dano moral. Se de um lado o Código Civil 

impõe àquele que, por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de 

repará-lo (artigo 927), assevera, também, que o valor da indenização 

mede-se pela extensão do dano (artigo 944). Assim, no que concerne a 

fixação do valor que corresponda a justa indenização pelo dano de 

natureza moral, aprecio na causa, as circunstâncias que a doutrina e 

jurisprudência determinam observar para arbitramento, quais sejam, a 

condição educacional, econômica e profissional do lesado, a intensidade 

de seu sofrimento, o grau de culpa ou dolo do ofensor, a sua situação 

econômica e os benefícios advindos do ato lesivo, bem como a extensão 

do dano. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização 

dos danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que 

atende aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. Ante 

o exposto, opino pela PROCEDÊNCIA da pretensão contida na inicial, para 

a) DECLARAR a inexigibilidade das cobranças discutidas neste autos; b) 

CONDENAR a Reclamada ao pagamento do valor de R$ 5.000,00 (cinco mil 

reais), a título de indenização por dano moral, acrescidos de juros de 1% 

ao mês desde a citação e correção monetária pelo INPC a partir desta 

data, pelos mesmos índices, de consequência, DECLARA-SE extinto o 

processo, com resolução de mérito, com na forma do art. 487, I, do CPC; 

Sem custas processuais e honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei 

nº 9.099/95). Transitada em julgada a sentença, procedidas as baixas e 

anotações de estilo, remeta-se o feito ao arquivo definitivo. Submeto o 

presente projeto de sentença à homologação do MM. Juiz Togado, nos 

termos do art. 40, da Lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO 

Juíza Leiga Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível 

que tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito [1] Art. 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: 1001938-98.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

PELIZZERI & NUNES LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANUSA SANTANA OAB - MT23334/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KATIA COSTA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001938-98.2019.8.11.0055. EXEQUENTE: PELIZZERI & NUNES LTDA - ME 

EXECUTADO: KATIA COSTA SILVA VISTOS ETC. Ante a notícia de 

cumprimento da obrigação, homologo e determino o encerramento do feito 

ante a comunicação de cumprimento da obrigação, e consequente, julgo 

extinto o processo com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, 

inciso III, do Código de Processo Civil. Sem honorários advocatícios e 

custas processuais. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

J é s s i c a  d a  S i l v a  J e s u s  C a e t a n o  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

______ Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que tramitou segundo a 

Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta Comarca, e julgado por 

Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao juízo para apreciação. 

Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 40 da Lei 9.099/1995, 

HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais efeitos. Transitado em 

julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o 

necessário e com as cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, data 

registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001803-86.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILBERTO LUIZ GEREMIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL SOARES MARTINAZZO OAB - MT0009925A-B (ADVOGADO(A))

LUCIANE SOARES MARTINAZZO OAB - MT0013561A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1001803-86.2019.8.11.0055 Reclamante: GILBERTO LUIZ GEREMIA 

Reclamada: OI 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 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 retificação do polo passivo, 

pelo que se trata do mesmo grupo econômico. Passo à análise do mérito. 

Pleiteia o Reclamante a condenação da Reclamada a pagar-lhe 

indenização por danos morais e repetição do indébito em decorrência de 

inscrição do nome em órgãos de proteção ao crédito, declarar inexistência 

de débitos e restituir valores cobrados por serviços não requeridos e não 

prestados. Alega, para tanto, que contratou telefone fixo há mais de 20 

(vinte) anos, no entanto em meados de 2018 iniciaram cobranças 

referentes a internet banda larga a qual nunca requereu, bem como não 

houve fornecimento do serviço, não havendo “porta” disponível no local. 

Alega ainda que cancelou os serviços e quitou todos os débitos, no 

entanto houve inserção do nome em órgãos de proteção ao crédito, pelo 

que realizou diversas ligações e buscou resolução administrativa, sem 

êxito. A Reclamada, em contestação, afirma que houve contratação dos 

serviços, bem como que a fatura é devida, referente a serviços 

prestados, inexistindo dever de restituir e indenizar. No presente feito a 

Reclamada se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia (NCPC, 

art. 373, II), não demonstrando que houve prestação de serviços de banda 

larga. O cancelamento do contrato de prestação de serviços telefônicos 

veio demonstrado por meio do protocolo juntado no Id. 22739143 e 

especialmente pelo áudio do Id. 22739142 em que a preposta da empresa 

Reclamada confirma não só o cancelamento do contrato, mas também 

informa que não há nenhum débito pendente de pagamento, além do fato 
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do áudio ter sido produzido após a inserção do nome do Reclamante em 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, não há como se confirmar a 

legalidade da cobrança e da inserção do nome, merecendo o débito ser 

declarado inexistindo. Logo, resta demonstrada a falha na prestação de 

serviço por parte da Reclamada ao inscrever os dados do Reclamante no 

cadastro de proteção ao crédito por débitos originados após o 

cancelamento do plano contratado, não sendo comprovada a 

responsabilidade desta pelos débitos, conforme disposto no art. 14, §1º, I 

do CDC. Corroborando: “INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS Inserção 

indevida do nome da autora em cadastro de negativação ausência de 

relação contratual com a parte contrária que possa permitir a esta a 

afirmação de credora Inexistência de prova de relação de crédito e de 

débito, o que reforça a afirmação de que a inscrição é indevida. Danos 

morais Ocorrência - Abalo demonstrado pela injustificada negativação do 

nome da autora Inscrição irregular - Dano moral que é imediato e decorre 

d a  i n d e v i d a  i n s c r i ç ã o  [ . . . ]  ( 3 3 0 1 1 6 0 4 2 0 0 9 8 2 6 0 0 0 0  S P 

0330116-04.2009.8.26.0000, Relator: Salles Rossi, Data de Julgamento: 

01/08/2012, 8ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

08/08/2012)”. Insta consignar ainda que não restou demonstrado que o 

serviço de internet banda larga foi fornecido ao Reclamante, merecendo 

parcial procedência o pleito de repetição de indébito. Quanto à fatura 

constante no ID. 22739146, de referência 03/2018, verifica-se que foi 

cobrado a título de banda larga o valor de R$ 107,36 (cento e sete reais e 

trinta e seis centavos), merecendo acolhimento o pleito de repetição do 

indébito no que tange à referida fatura, enquadrando-se no disposto do 

artigo 42, parágrafo único, do CDC. No entanto, quanto ao pleito “sendo 

que a quantia correta será devidamente apurada em sede de liquidação de 

sentença”, sem mencionar sequer o período de cobrança, como 

formulado, não atende aos requisitos do art. 319, IV do CPC por ausência 

da exigida especificação legal. Não obstante o art. 14, § 2º da Lei 9.099/95 

permita a formulação de pedido genérico, a generalidade mencionada na 

lei diz respeito à impossibilidade de imediata determinação do valor 

econômico da pretensão (na esteira do que prevê o art. 324, § 1º, do 

CPC). Não permite, porém, que o Reclamante formule requerimento de 

imposição de prestação genérica sem qualquer especificação mínima, 

sendo informado na inicial somente “em meados de 2018”, especialmente 

porque não é possível no âmbito dos Juizados Especiais a prolação de 

sentenças ilíquidas, diante do disposto no artigo 38, parágrafo único, da 

Lei 9.099/95 c/c art. 27 da Lei 12.153/2009. Diante do resultado no 

julgamento, não merece procedência os pleito de condenação em litigância 

de má-fé e condenação em pedido contraposto. Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, OPINO pelo pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS formulados na inicial e o faço para: 

DECLARAR a inexistência do débito discutido nos autos. CONDENAR a 

Reclamada a restituir ao Reclamante o valor de R$ 214,72 (duzentos e 

quatorze reais e setenta e dois centavos), já calculado em dobro, relativos 

à cobrança indevida constante na fatura 03/2018, 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 suportados, no valor de R$ 10.000,00 

(dez mil reais), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE 

desta decisão e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da citação. 

IMPROCEDENTE o pleito de restituição de valores cobrados em faturas não 

especificadas. IMPROCEDENTE o pleito de condenação em litigância de 

má-fé e o pedido contraposto. MANTENHO a liminar concedida no ID. 

22750925. Sem custas e honorários advocatícios nesta fase, a teor dos 

artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. SUBMETO o presente PROJETO DE 

SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para os fins estabelecidos no artigo 40 

da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto Rocha do Nascimento Juíza Leiga 

VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

projeto de sentença elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei 

nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada sendo requerido, arquive-se. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Angelo Judai Junior 

Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo orientar-se-á pelos critérios da 

oralidade, simplicidade, informalidade, economia processual e celeridade, 

buscando, sempre que possível, a conciliação ou a transação. [2] 

ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao Sistema dos Juizados Especiais a 

regra do art. 489 do CPC/2015 diante da expressa previsão contida no art. 

38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 

40. O Juiz leigo que tiver dirigido a instrução proferirá sua decisão e 

imediatamente a submeterá ao Juiz togado, que poderá homologá-la, 

proferir outra em substituição ou, antes de se manifestar, determinar a 

realização de atos probatórios indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores 

e Juízes leigos são auxiliares da Justiça, recrutados, os primeiros, 

preferentemente, entre os bacharéis em Direito, e os segundos, entre 

advogados com mais de cinco anos de experiência.

Sentença Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010726-26.2012.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON ANTONIO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSEMAR CARMERINO DOS SANTOS OAB - MT0007072A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL - UNIC TANGARA SUL LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. Relatório dispensado, nos termos do artigo 38 

da Lei 9.099/1995. 2. A parte requerente levantou o valor depositado nos 

autos (cf. ID n.28370879). Assim, havendo comprovação da satisfação da 

obrigação, intimação do exequente e inexistindo requerimentos deste, na 

forma do determinado pelo ilustre magistrado (cf.ID nº 28072080), 

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, 28 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, 28 de Abril de 2020. ANGELO JUDAI JUNIOR Juiz de 

Direito.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001853-15.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ADAO JOSE PRATA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

APARECIDA MARIA VIEIRA OAB - MT0016718A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

PROJETO DE SENTENÇA 1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 

38 da Lei 9.099/1995. 2. FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante 

explanar que a presente ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 

9.099/95, portanto é orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade 

processual, entre outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da 

especialidade do microssistema citado, não se aplicam as disposições do 

art. 489 do Código de Processo Civil à decisão proferida em seu iter 

processual (cf. Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que 

o presente projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação 

prévia e posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na 

forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não 

existe sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º 

da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado 

pelo ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 370 de 411



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: Narra à parte autora, em síntese, que trafegava na MT 

358 com sua motocicleta quando bateu em um buraco na pista vindo a 

perder o controle do veiculo. Em decorrência do sinistro, relata que sofreu 

escoriações e ficou afastado do trabalho. Alega que teve prejuízo 

material. Afirma que registrou o fato por meio de boletim de ocorrência. Ao 

final, pugna pelo decreto de procedência da presente demanda, para o fim 

de condenar o réu ao pagamento de indenização por danos materiais e 

morais. A ré, em sua contestação, aduziu que não existe prova da 

existência do buraco na pista. Alega a parte autora narrou no boletim de 

ocorrência que sofreu queda no momento em que passou por cascalho na 

pista e tal fato não constitui responsabilidade do Estado, por fim, pugnou 

pela improcedência da demanda. A parte autora devidamente intimada não 

apresentou réplica. Pois bem. O dever de indenizar, que deriva da 

responsabilidade civil, ocorre nesses casos quando presentes 

determinados requisitos, a saber, ato ilícito (comissivo ou omissivo), dano 

e uma ligação entre esse e aquele, o que se denomina de nexo de 

causalidade. Com efeito, fixados tais fundamentos jurídicos, cabe à parte 

autora demonstrar o fato administrativo, o dano e o nexo causal, cabendo 

à parte ré provar a razão jurídica de seu fato ou a excludente de 

responsabilidade, se for o caso. A rigor, a resolução da controvérsia 

perpassa pela regra do ônus da prova. E, em que pese o acidente seja 

incontroverso, não se pode atribuir ao réu a responsabilidade pelo sinistro. 

A parte autora narra na exordial que sofreu queda devido buraco na pista. 

Entretanto, o autor registrou o fato comunicando o acidente às autoridades 

policiais narrou que “quando ao sair da rodovia para uma estrada vicinal 

que do acesso ao frigorifico perdeu o controle da motocicleta após passar 

por um cascalho na pista, vindo a cair.” conforme boletim de ocorrência (ID 

n.22918067). Ademais, as fotos colacionadas nos autos não são fotos do 

local onde ocorreu fato. Assim, o autor não se desincumbiu desse ônus, 

que se lhes impunha, por ser fato constitutivo de seu direito, por força do 

art. 373, inc. I, do Código de Processo Civil.[5] Portanto, por não ter a 

autora se desincumbido de seu ônus processual[6], na forma do art. 373, I 

do CPC, imperiosa se mostra a improcedência dos pedidos realizados na 

petição inicial. 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, 27 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, 27 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] [...] A produção 

probatória, no tempo e na forma, prescrita em lei, é ônus processual. A 

prova incumbe a quem afirma e não a quem nega a existência de um fato. 

O autor precisa demonstrar em juízo a existência do ato por ele descrito 

na inicial como ensejador de seu direito. Em ação indenizatória, o ônus é 

do autor para demonstração inequívoca do ato ilícito, do prejuízo sofrido e 

do nexo de causalidade. Se não comprova suas alegações, de rigor é a 

improcedência da ação. Correta a decisão de piso que, em analisando os 

autos, conclui, em face de inexistência de provas, pela improcedência da 

ação.2. Não demonstrando o autor os prejuízos elencados na inicial e, por 

outro aspecto, ensejando parte do pedido em danos hipotéticos, que não 

são indenizáveis, não constituiu seu direito e, desta forma, correta se 

apresenta a decisão de piso que, fazendo as razões de fato e de direito, 

julga improcedente a pretensão deduzida na ação indenizatória.3. Mantida 

a sentença, impõe ao Tribunal majorar os honorários advocatícios pelos 

serviços desenvolvidos pelo advogado adverso depois da prolação da 

sentença, os chamados ‘honorários recursais’, prescritos no § 11, do 

artigo 85, do Código de Processo Civil. Majora-se de 10% para 11% sobre 

valor atualizado da causa, suficiente o caso em apreciação recursal. (Ap 

92819/2017, DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 25/04/2018, Publicado no DJE 

07/05/2018). [6] [...]. O ônus da prova estará a cargo do autor, quando 

necessitar provar fato constitutivo de seu direito, ou do réu, provar os 

fatos extintivos, impeditivos e modificativos do direito do autor, nos termos 

do artigo 373 do CPC. (Ap 69185/2016, DES. SEBASTIÃO BARBOSA 

FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 

11/10/2016, Publicado no DJE 20/10/2016)

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002114-77.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE FERNANDA QUEIROZ (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA KAROLINA REDIVO DA COSTA OAB - MT24951/O (ADVOGADO(A))

ESTELA REDIVO DA COSTA OAB - MT0016663A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

HAVAN LOJAS DE DEPARTAMENTOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

1. RELATÓRIO: Dispensado, nos termos do artigo 38 da Lei 9.099/1995. 2. 

FUNDAMENTAÇÃO: Inicialmente é importante explanar que a presente 

ação tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é 

orientada pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre 

outros (cf. art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do 

microssistema citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código 

de Processo Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. 

Enunciado 162 do FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente 

projeto de sentença foi elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e 

posterior do juiz togado supervisor deste Juizado Especial, na forma do 

art. 40 da Lei 9.099/95[3]. Deste modo, esclarece-se que não existe 

sentença proferida por juiz leigo (mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 

9.099/95[4]), uma vez que todo e qualquer ato decisório é exarado pelo 

ilustre magistrado lotado no Juizado Especial Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 

analisar a lide posta. Compulsando-se os autos depreende-se a 

desnecessidade de dilação probatória, pois o feito encontra-se 

devidamente instruído com provas documentais suficientes para a 

formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie o 

permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, cuja 

aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes de 

produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Presentes os pressupostos de constituição e 

de validade do processo, bem como as condições da ação, e inexistindo 

preliminares a tratar, nulidades a declarar, irregularidades a sanar, ou 

questões incidentes a serem resolvidas, passa-se à análise do mérito. 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. Malgrado irresignação 

da parte adversa, por existir relação de consumo entre as partes (artigos 

2º, c/c artigos 3º), necessário é inverter-se o ônus da prova, com 

fundamento no 6º, VIII, do Código de Processo Civil, pois presentes os 

requisitos da verossimilhança e hipossuficiência técnica em relação a ré. 

Vejamos: A autora narra que é cliente assídua da loja pertencente à ré, 

que realiza compras no crediário da loja. Afirma que uma das parcelas no 

valor de R$ 376,01 (trezentos e setenta e seis reais e um centavo) 

venceu em 15/09/2019 (domingo) e que houve o pagamento do débito no 

primeiro dia útil em 16/09/2019. Alega que no dia 19 de setembro de 2019 

retornou a loja para comprar um ar condicionado que foi realizado a pré 

venda no setor de eletrônicos e ao chegar no caixa do estabelecimento a 
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compra foi negada sob o argumento que havia boleto vencido no crediário 

da loja. Salienta que sofreu constrangimento diante de terceiros que 

presenciaram os fatos. Ademais, salienta que na data de 23/09/2019 ainda 

constava fatura em aberto no sistema da ré, com atualização de juros no 

valor de R$ 401,43 (quatrocentos e um real e quarenta e três centavos). 

Por tal motivo busca a declaração de inexigibilidade do débito e reparação 

por danos morais. A ré, em sua contestação, afirma que apenas exerceu 

regularmente seu direito, uma vez que não houve descumprimento 

contratual. Por tal razão, inexistiria qualquer dano a reparar. Diante dessa 

negativa, cabe à ré demonstrar a regularidade da dívida constituída em 

nome da autora, nos termos do art. 373, II do CPC, porque inviável a 

produção de prova negativa. Analisando o acima narrado, bem como a 

prova produzida nos autos e a distribuição do ônus probatório in casu, 

resta controversa a contratação a prazo pela autora, a responsabilidade 

por eventual falha na prestação do serviço, a negativa da compra do 

produto por constar fatura em aberto e as consequências daí advindas. 

Neste cotejo, reputo assistir razão à autora. Não resta dúvida de que a 

autora realizou o pagamento conforme comprovante de pagamento (cf. ID 

n. 24186647) que sequer foram mencionados na contestação, 

sublinhe-se. Outrossim, a autora narra que foi constrangida frente a 

clientes, tendo duas compras devolvidas, causado lhe humilhação 

situação não controvertida pela empresa ré, de modo que resta verossímil 

a ocorrência falha na prestação do serviço imputável exclusivamente a 

fornecedora. Deste modo, a responsabilidade pelos danos ocorridos deste 

ato é da empresa ré, tanto por ser objetiva a responsabilidade do 

fornecedor (cf. art. 14 do CDC[5]), quanto por lhe ser inerente o risco do 

negócio. Neste sentido é o posicionamento do E. Tribunal de Justiça 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). Dito isso, deve compensar os danos morais 

sofridos pela parte autora, cuja prova é dispensada, pois presumida. 

Configuram-se in re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações 

e aborrecimentos causados pelo evento, prescindindo de provas[6]. Logo, 

comprovada que a falha na prestação dos serviços, não há que se falar 

em ausência do nexo causal, que, no caso, é cristalino diante do fato de 

que o evento danoso ocorreu em consequência da circunstância provada 

consubstanciada no referido ato ilícito. Reputo assim existente a relação 

jurídica obrigacional entre as partes, restando inequívoca a obrigação de 

reparar o dano causado. Se de um lado o Código Civil impõe àquele que, 

por ato ilícito, causar dano a outrem, a obrigação de repará-lo (artigo 927), 

assevera, também, que o valor da indenização mede-se pela extensão do 

dano (artigo 944). Assim, no que concerne a fixação do valor que 

corresponda a justa indenização pelo dano de natureza moral, aprecio na 

causa, as circunstâncias que a doutrina e jurisprudência determinam 

observar para arbitramento, quais sejam, a condição econômica e 

profissional do lesado, a intensidade de seu sofrimento, o grau de culpa 

ou dolo do ofensor, a sua situação econômica e os benefícios advindos 

do ato lesivo, bem como a extensão do dano. 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: Ante o exposto, com 

fundamento no art. 487, inc. I do Código de Processo Civil, opino por 

JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial para 

a) Declarar inexigível a cobrança de no valor de R$ 401,43 (quatrocentos 

e um real e quarenta e três centavos). b) Condenar a ré ao pagamento à 

parte autora do valor de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos 

morais, pela negativação indevida, 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). Por fim, opino por confirmar a tutela 

antecipada alhures deferida. Sem custas nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 

55). Submete-se a decisão à análise do magistrado. Sem custas ou 

honorários nesta fase (Lei n. 9.099/95, art. 55). Submete-se a decisão à 

análise do magistrado. Tangará da Serra/MT, 27 de 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. Transitado em julgado, arquive-se. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Tangará da Serra/MT, 27 de 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, 

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) [6] 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS 

GERADO POR ATRASO DE VOO – RESPONSABILIDADE CIVIL - DANO 

PRESUMIDO - VALOR REPARATÓRIO - CRITÉRIOS PARA FIXAÇÃO - 

SENTENÇA MANTIDA - RECURSO IMPROVIDO. Em casos de 

descumprimento do contrato de transporte aéreo, deve o transportador 

responder objetivamente pelos danos morais decorrentes do atraso do 

vôo, nos termos do artigo 14 do CDC. Os danos morais configuram-se in 

re ipsa, isto é, decorrem dos transtornos, preocupações e aborrecimentos 

causados evento, prescindindo de provas. O valor da indenização por 

danos morais deve ser arbitrado em consonância com os princípios da 

razoabilidade, proporcionalidade e moderação, levando-se em conta a 

situação financeira das partes. (Ap 44205/2015, DES. SEBASTIÃO 

BARBOSA FARIAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 15/09/2015, 

Publicado no DJE 18/09/2015) (grifo nosso).

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-81.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA LOUREIRO REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAONY CRISTIANO BERTO OAB - MT27208/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VRG LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1002159-81.2019.8.11.0055 Reclamante: DEBORA LOUREIRO REZENDE 

Reclamada: VRG LINHAS AÉREAS S.A SENTENÇA Dispensado o relatório, 

conforme art. 38 da Lei 9099/95. 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 Cível de Tangará da 

Serra/MT. Realizados os esclarecimentos supramencionados, passa-se a 
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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. 

A Reclamante alega na petição inicial em 06/08/2019, precisamente às 

11:06h efetuou a compra de passagens aéreas no site da Reclamada com 

para a data de 29/09/2019, com itinerário de Campinas-SP para Cuiabá-MT, 

pelo valor de R$ 351,28 (trezentos e cinquenta e um reais e vinte e oito 

centavos). Argumenta que no dia subsequente (07/08) se atentou que 

havia se equivocado quanto à data do voo, tendo buscado a Reclamada 

para reagendar ou cancelar aproximadamente às 11:30h, a qual informou 

que o cancelamento gratuito se dá somente dentro das primeiras 24h, que 

eventual remarcação custaria R$ 275,00 (duzentos e setenta e cinco 

reais) e em caso de reembolso seria devolvido R$ 76,28 (setenta e seis 

reais e vinte e oito centavos), o que não aceitou. Argumenta ainda que 

mesmo após diversas tentativas do reembolso das passagens sem 

cobrança de multa restaram frustradas, motivo qual ingressou com a 

presente ação requerendo indenização por danos morais e materiais. A 

Reclamada assevera que a Reclamante adquiriu bilhete promocional e que 

em razão do cancelamento das passagens a multa é legal e que ao 

adquirir as passagens, automaticamente a Reclamante estaria ciente das 

cláusulas em caso de cancelamento ou das regras que regem o contrato 

de transporte, inexistindo assim o dever de indenizar. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão do ônus da prova 

elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar equilíbrio na 

relação processual. 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. Não demonstrou a parte autora 

a ocorrência de qualquer evento que qualifique caso fortuito ou força 

maior. É do conhecimento público que as tarifas aplicadas para a venda de 

bilhete de ida e volta são bem inferiores aquelas aplicadas para a compra 

por trecho separado. Ademais entende-se que quando a parte escolhe 

adquirir uma passagem na modalidade promocional e então por valor 

inferior ao normal, está optando por ter menos benefícios. Acrescento, 

que a parte autora não comprovou que efetuou o cancelamento da 

passagem em tempo hábil para eximir-se da multa. Nesse norte, tenho que 

a multa estipulada, no caso concreto, não se mostra abusiva. 

Corroborando: Ementa: RECURSO INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. 

AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALORES. CANCELAMENTO UNILATERAL DA 

PASSAGEM POR PARTE DO CONSUMIDOR. AQUISIÇÃO DE BILHETE NA 

TARIFA PROMOCIONAL. PARTE AUTORA QUE OPTOU POR TER MENOS 

BENEFÍCIOS. CATEGORIA QUE NÃO CONTEMPLA REEMBOLSO. 

CARÊNCIA DE PROVAS NOS AUTOS QUE O CANCELAMENTO OCORREU 

EM TEMPO HÁBIL PARA RECOLOCAÇÃO DAS PASSAGENS NO 

MERCADO. AUSÊNCIA DO DEVER DE RESTITUIR O VALOR PAGO. 

SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA CONFIRMADA POR SEUS PRÓPRIOS 

FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008521619, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Roberto Carvalho Fraga, Julgado em: 30-04-2019). Ante o exposto, nos 

termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

IMPROCEDÊNCIA dos pedidos formulados. Sem custas ou honorários 

advocatícios nesta fase em consonância com o art. 55, “caput”, da LJE. 

SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de Direito, para 

os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 9.099/1995. Amanda Noleto 

Rocha do Nascimento Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado pela Juíza 

Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. Transitado em julgado, nada 

sendo requerido, arquive-se. Publique-se eletronicamente. Intime-se. 

Cumpra-se. Angelo Judai Junior Juiz de Direito [1] Art. 2º O processo 

orientar-se-á pelos critérios da oralidade, simplicidade, informalidade, 

economia processual e celeridade, buscando, sempre que possível, a 

conciliação ou a transação. [2] ENUNCIADO 162 - Não se aplica ao 

Sistema dos Juizados Especiais a regra do art. 489 do CPC/2015 diante da 

expressa previsão contida no art. 38, caput, da Lei 9.099/95 (XXXVIII 

Encontro – Belo Horizonte-MG). [3] Art. 40. O Juiz leigo que tiver dirigido a 

instrução proferirá sua decisão e imediatamente a submeterá ao Juiz 

togado, que poderá homologá-la, proferir outra em substituição ou, antes 

de se manifestar, determinar a realização de atos probatórios 

indispensáveis. [4] Art. 7º Os conciliadores e Juízes leigos são auxiliares 

da Justiça, recrutados, os primeiros, preferentemente, entre os bacharéis 

em Direito, e os segundos, entre advogados com mais de cinco anos de 

experiência.

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000718-65.2019.8.11.0055

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ CARLOS FERRARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE FABIO PANTOLFI FERRARINI OAB - MT14864-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO MUNICIPAL DE AGUA E ESGOTO - SAMAE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCILO DOS SANTOS JUNIOR OAB - MT0012359S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000718-65.2019.8.11.0055 Reclamante: LUIZ CARLOS FERRARINI 

Reclamada: SERVIÇO AUTONOMO MUNUIPAL DE ÁGUA E ESGOTO - 

SAMAE SENTENÇA Dispensado o relatório, conforme art. 38 da Lei 

9.099/95. DECIDO. Inicialmente é importante explanar que a presente ação 

tramita pelo rito sumaríssimo previsto na Lei 9.099/95, portanto é orientada 

pelos princípios da simplicidade e celeridade processual, entre outros (cf. 

art. 2º da Lei 9.099/95[1]). E, diante da especialidade do microssistema 

citado, não se aplicam as disposições do art. 489 do Código de Processo 

Civil à decisão proferida em seu iter processual (cf. Enunciado 162 do 

FONAJE[2]). Ademais, consigna-se que o presente projeto de sentença foi 

elaborado por juiz leigo sob orientação prévia e posterior do juiz togado 

supervisor deste Juizado Especial, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95[3]. 

Deste modo, esclarece-se que não existe sentença proferida por juiz leigo 

(mero auxiliar da justiça, cf. art. 7º da Lei 9.099/95[4]), uma vez que todo e 

qualquer ato decisório é exarado pelo ilustre magistrado lotado no Juizado 

Especial de Tangará da Serra/MT. Realizados os esclarecimentos 

supramencionados, passa-se a analisar a lide posta. Compulsando-se os 

autos depreende-se a desnecessidade de dilação probatória, pois o feito 

encontra-se devidamente instruído com provas documentais suficientes 

para a formação do convencimento do julgador. Assim, incide na espécie 

o permissivo contido no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, 

cuja aplicação, vale dizer, não acarreta cerceamento do direito das partes 

de produzir provas, mas, antes, impõe a observância do princípio da 

eficiência no Poder Judiciário, assegurando a celeridade processual que 

concretiza a garantia constitucional da razoável duração do processo (art. 

5º, inciso LXXVIII da CRFB). Passo à análise do mérito. Alega o 

Reclamante em sua petição inicial que é usuário dos serviços da 

Reclamada e que houve aumento injustificado nas faturas de abril e 

maio/2019, o qual ocorreu por conta de uma vistoria realizada pela 

Reclamada que verificou o aumento de 3 economias na unidade 

consumidora. A Reclamada, em defesa, alega que realizou vistoria no 

hidrômetro do imóvel do autor, sendo lícita a cobrança, a qual foi efetuada 

tendo como base o valor mínimo multiplicado pelo número de economias 

totais presentes na unidade consumidora, de acordo com a legislação 

local. Em razão de se tratar de relação de consumo, aplica-se a inversão 

do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de 

proporcionar equilíbrio na relação processual. Com efeito, dispõe o artigo 

6º, X, do CDC, que é direito básico do consumidor a prestação dos 

serviços públicos de forma adequada e eficaz. Por serviço adequado, nos 

termos do artigo 6º, §1º, da Lei nº 8.987/95, se entende o serviço que 

satisfaz as condições de eficiência, regularidade, modicidade das tarifas 

públicas, dentre outros. O Reclamado, ao efetuar a cobrança nos locais 

com hidrômetro que possuem mais de uma economia com base no valor 

mínimo multiplicado pelos números de economias, como no presente caso, 

sem aferir o efetivo consumo, pratica conduta abusiva, na medida em que 

compele os usuários a efetuar pagamento de quantia por serviço não 

prestado, ou prestado a menor. A jurisprudência, inclusive do Superior 

Tribunal de Justiça, tem o entendimento no sentido de que é abusiva a 

cobrança pela multiplicação do consumo mínimo pelo número de 
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economias: PROCESSUAL CIVIL. ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. 

AÇÃO DECLARATÓRIA CUMULADA COM ANULAÇÃO DE COBRANÇA E 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO. FORNECIMENTO DE ÁGUA E ESGOTO. 

CONDOMÍNIO EDILÍCIO COMERCIAL. TARIFA MÍNIMA. LEGALIDADE (LEI 

6.528/78, ART. 4º; LEI 11.445/2007, ART. 30). MULTIPLICAÇÃO DO 

CONSUMO MÍNIMO PELO NÚMERO DE UNIDADES AUTÔNOMAS (SALAS 

COMERCIAIS). IMPOSSIBILIDADE. VIOLAÇÃO DOS ARTS. 39, V e X, do 

CDC, E 6º, § 1º, DA LEI 8.987/95. RESTITUIÇÃO DOS VALORES 

COBRADOS INDEVIDAMENTE. 1. O Tribunal de Justiça, com base nos 

fatos e provas, concluiu que o recorrente não comprovou o defeito no 

hidrômetro nem a existência de solicitação dirigida à CEDAE para sua 

substituição. Logo, a pretensão de anulação da cobrança do serviço de 

fornecimento de água e esgoto, durante o período em que o hidrômetro 

estaria defeituoso, é insuscetível de análise nesta instância superior, 

porquanto depende, necessariamente, do reexame do contexto 

fático-probatório (Súmula 7/STJ). 2. É lícito o faturamento do serviço de 

fornecimento de água com base na tarifa mínima, desde que o consumo 

seja inferior aos limites mínimos definidos para cada categoria de 

consumidores. 3. A Lei 6.528/78 não foi ab-rogada nem derrogada pela 

superveniência da Lei 8.987/95. Sua revogação somente ocorreu, 

expressamente, pela recente Lei 11.445/2007, que, contudo, não extinguiu 

a tarifa mínima, mas reafirmou sua utilização (art. 30). 4. Nos condomínios 

edilícios comerciais e/ou residenciais, onde o consumo total de água é 

medido por um único hidrômetro, a fornecedora não pode multiplicar o 

consumo mínimo pelo número de unidades autônomas, devendo ser 

observado, no faturamento do serviço, o volume real aferido. 5. O cálculo 

da CEDAE desconsidera a ratio legis subjacente à finalidade da tarifa 

mínima, instituída no escopo de se assegurar a viabilidade 

econômico-financeira do sistema, e não para proporcionar lucros 

abusivos à custa dos usuários. 6. São direitos básicos do consumidor a 

proteção contra práticas abusivas no fornecimento de serviços e a efetiva 

prevenção/reparação de danos patrimoniais (CDC, art. 6º, IV e VI), sendo 

vedado ao fornecedor condicionar o fornecimento de serviço, sem justa 

causa, a limites quantitativos, exigir do consumidor vantagem 

manifestamente excessiva, bem como elevar sem justa causa o preço de 

serviços (CDC, art. 39, I, V e X). 7. Os usuários têm direito ao serviço 

público adequado, assim entendido aquele que satisfaz as condições de 

regularidade, continuidade, eficiência, segurança, atualidade, 

generalidade, cortesia na sua prestação e modicidade das tarifas (Lei 

8.987/95, arts. 6º, § 1º, e 7º, I). 8. A remuneração pelo fornecimento de 

água e esgotamento sanitário não tem natureza jurídica tributária (taxa), 

mas constitui tarifa cujo valor deve guardar relação de proporcionalidade 

com o serviço efetivamente prestado, sob pena de enriquecimento sem 

causa. 9. Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, 

provido, apenas para se determinar a restituição simples dos valores 

indevidamente recolhidos pela CEDAE, acrescidos de juros moratórios 

legais e correção monetária. (REsp 655.130/RJ, Rel. Ministra DENISE 

ARRUDA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 03/05/2007, DJ 28/05/2007, p. 

287) (grifos). No mais, a sentença proferida nos autos 

11.536-69.2014.811.0055, em trâmite na 4ª Vara Cível desta Comarca 

declarou (em controle difuso) inconstitucionais os dispositivos legais ora 

questionados, determinando à autarquia reclamada que promova a 

cobrança tendo em consideração o consumo efetivo aferido pelo 

hidrômetro, e não por estimativa. Embora referida sentença ainda não 

tenha transitado em julgado e, por esse motivo, ainda não tenha adquirido 

o efeito erga omnes previsto no art. 16 da Lei de Ação Civil Pública, não há 

como olvidar o fato de que já houve pronunciamento jurisdicional no 

sentido da tese sustentada pelo reclamante. Desta feita, em que pesem os 

argumentos alinhavados pela Reclamada, verifica-se que a documentação 

e as assertivas apresentadas demonstram que houve um aumento 

injustificado no consumo no que tange às faturas questionadas, devendo 

ser readequadas. Ademais, não há provas no processo de que a 

cobrança indevida tenha ocasionado qualquer prejuízo à imagem do 

Reclamante, ou, ainda, que tenha ele sofrido prejuízos, restando evidente 

que tal situação não ultrapassa a esfera do mero aborrecimento cotidiano 

para ser alçado ao patamar de “dano moral”. Isto porque dano moral, como 

bem conceitua MARIA CELINA BODIN DE MORAES (Danos à Pessoa 

Humana. Uma leitura civil-constitucional dos danos morais. Rio de Janeiro: 

Renovar, 2003, pag. 189) “não será toda e qualquer situação de 

sofrimento, tristeza, transtorno ou aborrecimento que ensejará a 

reparação, mas apenas aquelas situações graves o suficiente para afetar 

a dignidade humana em seus diversos substratos materiais, já 

identificados, quais sejam, a igualdade, a integridade psicofísica, a 

liberdade e a solidariedade familiar ou social, no plano extrapatrimonial em 

sentido estrito”. Ressalto, ainda, que não se está afirmando que o fato 

relatado não gerou aborrecimentos, todavia, pequenos incômodos não 

podem ser elevados à esfera de dano moral. Dano moral, como já 

mencionado acima, é a dor subjetiva, que refoge à normalidade do 

dia-a-dia do homem médio. No caso, o que ocorreu foi um pequeno 

transtorno, não constituindo, assim, lesão de bem integrante da 

personalidade do autor. Nesse sentido, “DANO MORAL. MERO 

ABORRECIMENTO. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou 

sensibilidade exacerbada não se enquadram no conceito de dano moral, 

cujo substrato envolve a dor profunda e o sofrimento relevante. O dano 

moral passível de ressarcimento é aquele que acarreta sofrimento além do 

normal e não o mero aborrecimento causado por atritos que normalmente 

ocorrem nas relações humanas. Sentença de improcedência mantida. 

Recurso não provido. (TJ-SP - APL: 9184218112003826 SP 

9184218-11.2003.8.26.0000, Relator: Carlos Alberto Garbi, Data de 

Julgamento: 30/08/2011, 3ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 

03/09/2011).” Assim, somente o dano capaz de romper o equilíbrio 

psicológico da parte autora é capaz de gerar o direito à indenização, e, 

por tais razões a improcedência da presente demanda é medida que se 

impõe. No mais, não merece acolhimento o pleito de restituição de valores, 

pelo que não restou demonstrado pagamento das faturas. Ante o exposto, 

com fulcro no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

rejeição da preliminar arguida e no mérito pela PARCIAL PROCEDÊNCIA do 

pedido inicial formulado, e o faço para: DETERMINAR que a Reclamada 

proceda à readequação da fatura referente aos meses de abril e 

maio/2019, de acordo com a média dos três meses anteriores a emissão 

destas e, em caso de já ter ocorrido o pagamento, as diferenças deverão 

ser restituídas nas faturas subsequentes. IMPROCEDENTE o pedido de 

condenação em danos morais. OPINO por tornar definitiva a liminar 

deferida no ID. 20814122. 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.
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CLAUDIO ALVES SANTANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WELLINGTON PEREIRA DOS SANTOS OAB - MT0010994-A 
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA Processo nº 

1000281-24.2019.8.11.0055 Reclamante: CLAUDIO ALVES SANTANA 

Reclamado: BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A SENTENÇA Dispensado o 

relatório, conforme art. 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. Inicialmente é 
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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). 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 à análise do mérito. O Reclamante alega 

na petição inicial que possui financiamento com o Reclamado e que 

buscou a agência para quitar todo o débito em uma única parcela, 

recebendo posteriormente ligações de cobrança, informando o pagamento 

e que seria analisado. Afirma ainda que recebeu e-mail do Reclamado 

informando que havia inconsistências no boleto, o que refuta, pelo que 

seguiu as orientações informadas na agência pugnando pela restituição 

do valor pago e indenização por danos morais. Em defesa, a Reclamada 

sustenta que trata-se de boleto fraudado, sendo legítima a manutenção 

das cobranças das parcelas do financiamento, bem como que o 

Reclamante deve buscar o banco que recebeu pelo pagamento, 

tratando-se de culpa exclusiva de terceiro e do consumidor, inexistindo 

dever de indenizar. No caso, tratando-se de relação de consumo, na qual 

a Reclamada encontra-se mais apto a provar o insucesso da demanda do 

que o Reclamante demonstrar a sua procedência, impõe-se a inversão do 

ônus da prova prevista no art. 6º, VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. O Reclamante logrou comprovar a versão 

por ele trazida aos autos. Importa salientar que se houve algum prejuízo 

para a Reclamada, essa deve procurar o ressarcimento daqueles que lhe 

causaram o prejuízo, porém, não pode pretender que o consumidor reste 

prejudicado mormente porque o risco da atividade é do fornecedor. O que 

se vê nos autos é que o Reclamante agiu de boa-fé, de forma que se 

houve falha na segurança da empresa, permitindo que terceiros 

entrassem em contato com o Reclamante e lhe enviassem boleto para 

quitação, tal situação está inserida no risco da sua atividade. Assim, 

entendo que se o Reclamante comprovou o pagamento do boleto de 

quitação e se o contato para envio desse boleto partiu da Reclamada, pelo 

que deve ser restituído o valor pago. Outrossim, o Reclamante já havia 

efetuado o pagamento do valor que acreditava, legitimamente, ser o 

pagamento da quitação. Porém apesar disso a Reclamada seguiu 

cobrando e sequer averiguou o que de fato poderia ter ocorrido, 

limitando-se a imputar ao Reclamante a responsabilidade. Compulsando os 

autos, verifico que o terceiro que entrou em contato com o autor e se 

identificou como preposto do banco demandado tinha informações 

específicas acerca do contrato firmado entre as partes, evidenciado a 

falha no dever de segurança da instituição financeira ao permitir o acesso 

de falsários a tais dados, o que enseja a sua responsabilização de forma 

objetiva. Nesse sentido, o entendimento das Turmas Recursais: RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. FRAUDE DE TERCEIRO NA CONTRATAÇÃO 

DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. FALHA NO DEVER DE SEGURANÇA DO 

BANCO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. RISCO DA ATIVIDADE. PARTE 

AUTORA QUE COMPROVOU OS FATOS CONSTITUTIVOS DE SEU DIREITO. 

QUANTUM INDENIZATÓRIO MINORADO. SENTENÇA REFORMADA EM 

PARTE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. (Recurso Cível Nº 

71008012957, Terceira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Giuliano Viero Giuliato, Julgado em 29/11/2018) (GRIFO NOSSO) RECURSO 

INOMINADO. RESPONSABILIDADE CIVIL. FRAUDE EM BOLETO BANCÁRIO 

DECORRENTE DE INVASÃO DE SISTEMA DA EMPRESA CREDORA. 

PAGAMENTO DO BOLETO FALSIFICADO EFETUADO PELA AUTORA QUE 

DESCONHECIA A FRAUDE DE TERCEIRO. PROTESTO INDEVIDO DO 

BOLETO ORIGINAL. DESCONSTITUIÇÃO DO DÉBITO. ILEGITIMIDADE 

PASSIVA DO BANCO RÉU PARA RESPONDER PELOS DANOS CAUSADOS 

À AUTORA, EIS QUE AGIU COMO MERO MANDATÁRIO AO LEVAR A 

PROTESTO O BOLETO ORIGINAL. INAPLICABILIDADE DA SÚMULA 479 

STJ AO PRESENTE CASO. RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DA EMPRESA 

CREDORA. DANOS MORAIS CONFIGURADOS. QUANTUM MAJORADO. - 

SENTENÇA REFORMADA EM PARTE, RECURSO PARCIALMENTE 

PROVIDO. (Recurso Cível Nº 71006224752, Terceira Turma Recursal Cível, 

Turmas Recursais, Relator: Lusmary Fatima Turelly da Silva, Julgado em 

27/10/2016) (GRIFO NOSSO) INDENIZATÓRIA. CONSUMIDOR. 

PAGAMENTO DE DÍVIDA ATRAVÉS DE BOLETO BANCÁRIO. AUSÊNCIA 

DE RECEBIMENTO DA QUANTIA PELO CREDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO 

DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO 

FINANCEIRA. INOCORRÊNCIA DE EXCLUDENTE DE RESPONSABILIDADE, 

POR CULPA EXCLUSIVA DE TERCEIRO. DEVER DE RESTITUIR A 

IMPORTÂNCIA ADIMPLIDA. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA. RECURSO 

DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71005769328, Terceira Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Cleber Augusto Tonial, Julgado em 

12/11/2015) (GRIFO NOSSO) Deste modo, evidenciado o pagamento 

realizado pela parte autora, e tendo sido vítima de fraude perpetrada por 

falsário que teve acesso ao sistema da instituição financeira, mostra-se 

acertada a restituição dos valores. Ressalto que no presente caso, o 

banco não comprovou a culpa exclusiva do Reclamante, e também há de 

se considerar que a fraude perpetrada foi realizada com a participação de 

terceiros, porém tal fato não exclui a responsabilidade do Reclamado na 

referida transação. Isto porque, não existem dados técnicos que afirmem, 

com absoluta certeza, que o sistema é infalível, consistindo em risco que 

as instituições financeiras têm a obrigação de assumir em situações que 

não se tenha apurado exclusiva culpa dos consumidores nas operações 

em que apresente suspeita de fraude. Assim, não tendo o Reclamado se 

desincumbido do ônus probatório que lhe incumbia, conforme disposto no 

art. 373, II, do CPC, aceito como verdadeiros os fatos narrados pelo 

Reclamante. Desta feita, resta evidenciada falha na prestação do serviço 

por parte do Reclamado, tendo em que manteve as cobranças e se omitiu 

em relação a uma resolução administrativa em razão de fraude cometida 

no boleto pago, devendo reparar os danos a ele causados, pois estes 

sem duvida ultrapassam a barreira do mero aborrecimento. Corroborando: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR 

DAONOS MORAIS. FINANCIAMENTO BANCÁRIO. PAGAMENTO DAS 

PARCELAS EM ABERTO MEDIANTE BOLETO BANCÁRIO. NEGATIVA DE 

RECEBIMENTO PELA BV FINANCEIRA. ALEGAÇÃO DE BOLETO FALSO. 

BOLETO QUE APRESENTA COMO CEDENTE A BV FINANCEIRA E INDICA 

DE FORMA CORRETA AS PARCELAS A QUE SE REFERE. PAGAMENTO DE 

BOA FÉ EFETUADO JUNTO AO BANRISUL. AUTOR QUE NÃO PODE SER 

PREJUDICADO POR EQUÍVOCO DAS EMPRESAS DEMANDADAS, QUE 

RESPONDEM OBJETIVAMENTE DIANTE DO RISCO DA ATIVIDADE QUE 

EXERCEM. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. INSCRIÇÃO INDEVIDA. DANO 

MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO ARBITRADO EM R$ 

8.800,00 QUE NÃO COMPORTA REDUÇÃO, POIS FIXADO DE ACORDO 

COM OS PRINCÍPIOS DA PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE, BEM 

COMO COM OS PARÂMETROS ADOTADOS POR ESTA TURMA 

RECURSAL EM CASOS ANÁLOGOS. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO.(Recurso Cível, Nº 71008965253, Segunda Turma Recursal 

Cível, Turmas Recursais, Relator: Ana Cláudia Cachapuz Silva Raabe, 

Julgado em: 30-10-2019). Ante o exposto, despiciendas considerações 

outras, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO pela 

PROCEDÊNCIA dos pedidos para: 1 – DETERMINAR a restituição do valor 

pago, no montante de R$ 13.706,31 (treze mil, setecentos e seis reais e 

trinta e um centavos), o qual deverá ser corrigido monetariamente pelo 

INPC/IBGE e acrescido de juros de 1% a.m. a partir do desembolso. 2 - 

CONDENAR o Reclamado 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 
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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 Jíza 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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Advogado(s) Polo Ativo:

LO RUAMA SOARES DE OLIVEIRA OAB - MT25645/O (ADVOGADO(A))
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MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO PORTO FRANCO PIOLA OAB - MT0013978S-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ANGELO JUDAI JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE TANGARÁ DA SERRA SENTENÇA Processo: 

1001928-54.2019.8.11.0055. REQUERENTE: SARAH MONALISA DA SILVA 

BOTELHO REQUERIDO: MUNICÍPIO DE TANGARA DA SERRA Vistos, 

Dispensado o relatório com fundamento no artigo 38 da Lei 9.099/1995 c/c 

artigo 1º, parágrafo único, e artigo 27 da Lei 12.153/2009. FUNDAMENTO. 

DECIDO. Trata-se de ação declaratória e de cobrança em desfavor do 

Município de Tangará da Serra/MT, relativa à diferença salarial oriunda do 

não pagamento retroativo de acréscimo relativo à progressão de classe, 

em razão do cargo de Enfermeira. Requer a condenação da reclamada em 

realizar o pagamento do retroativo do período de junho/2016 até 

março/2018 no valor de R$ 13.985,54 (treze mil novecentos e oitenta e 

cinco reais e cinquenta e quatro centavos), bem como o pagamento do 

retroativo do RGA, referente a não incorporação nas porcentagens 

referentes as progressões. Alega a parte autora que é servidora pública 

municipal desde 18 de julho de 2011, sendo que realizou protocolo do 

pedido de elevação de nível relativo aos níveis Superior (15%) e 

Especialização (25%), situação na qual em março de 2018 lhe foi 

concedido progressão de classe (10%). Ocorre que mesmo após ter 

adquirido o direito de Progressão o acréscimo não foi incorporado ao 

vencimento base, conforme preconiza o artigo 12, II, da Lei n° 2.875/2008 

e muito menos acrescido o valor correto, bem como a base de cálculo do 

RGA foi incorreta. Citado, o reclamado alega que a incorporação referente 

a elevação de classe não poderá ser cumulativa, consoante dispõe a Lei 

n° 2.875/2008. Alega que o vencimento base é o valor que está estipulado 

no Grupo Ocupacional em que o servidor esteja vinculado e é sobre este 

valor que devem ser calculadas todas as vantagens que venham a ser 

acrescidas posteriormente. Passa-se ao julgamento. Quanto ao mérito 

restou incontroverso o fato atinente a progressão de classe da parte 

reclamante, bem como que não ocorreu o pagamento referente as 

porcentagens realizadas em cada progressão. A prova documental é 

segura. Verifica-se que a progressão de classe foi deferida por 

intermédio da Portaria n° 477/2018, editada em março do mesmo ano, 

ocasião na qual a requerente passou a integrar o grupo ocupacional III, 

Nível V e Classe B. Ainda a requerente teve reconhecida também a 

progressão de Classe prevista na Lei Municipal n° 2875/2008, em seu 

artigo 33, com o acréscimo de 10% sobre seu vencimento base. Neste 

sentido, embora a reclamada alegue que no caso se trata de “efeito 

cascata” e portanto inconstitucional, tal alegação não deve prosperar haja 

vista que os acréscimos remuneratórios devem incidir do vencimento 

básico, bem como que é exatamente este o pedido autoral: “de que os 

acréscimos sejam incorporados no vencimento base da requerente, em 

total observância a legislação. Além disso, a requerente demonstra, pelos 

documentos que foram anexados à inicial, que realmente não houve 

qualquer alteração salarial decorrente da progressão para a classe B. 

Ora, se com a progressão ela teria direito ao acréscimo de 10% sobre seu 

vencimento base, impossível que permanecesse com os mesmos 

vencimentos do mês anterior, o que evidencia, sem sombra de dúvida, que 

o Município requerido não promoveu, realmente, a incorporação, que 

restou reconhecida apenas formalmente. Não tendo o ente público 

comprovado a incorporação dos acréscimos no vencimento base da 

requerente é procedente a pretensão autoral de ter o pagamento da 

diferença de subsídio no período de junho/2016 até março/2018. Diante do 

exposto, JULGA-SE PROCEDENTE O PEDIDO para CONDENAR o Município 

de Tangará da Serra/MT a: a) pagar à parte reclamante a importância de 

R$ 13.985,54 (treze mil novecentos e oitenta e cinco reais e cinquenta e 

quatro centavos), a título de diferenças salarias mencionadas na petição 

inicial do período de junho/2016 até março/2018, corrigido monetariamente 

pelo INPC e acrescido de juros de mora de 0,5% nos termos do art. 1º-F 

da Lei nº 9.494/97, com redação da Lei nº 11.960/09, que deverão incidir 

desde a data do ajuizamento da ação; e b) na obrigação de fazer 

consistente na efetiva incorporação de todos os percentuais decorrentes 

das elevações de Nível e progressão de Classe já reconhecidos por atos 

administrativos emanados da Administração Pública Municipal, 

retroativamente no momento em que o requerente adquiriu o direito a 

progressão, e sem que haja supressão de qualquer percentual de 

vencimentos, bem como que incidam todos os reflexos decorrentes de 

todas as verbas, como férias, 13° salário, adicional de tempo de serviço, 

licença-prêmio, horas extras e sobre o RGA posteriores. De 

consequência, DECLARA-SE extinto o processo, com resolução de mérito, 

com fundamento no art. 487, I, do CPC/2015. Incabível a condenação em 

custas e honorários advocatícios, por força da previsão contida nos 

artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 12.153/2009. 

Submeto os autos ao MM. Juiz Togado para a apreciação nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. JÉSSICA DA SILVA JESUS CAETANO Juíza Leiga 

Matrícula nº. 42191 Vistos etc. Trata-se de procedimento cível que 

tramitou segundo a Lei 9.099/1995, perante Juizado Especial desta 

Comarca, e julgado por Juiz Leigo. A decisão proferida foi submetida ao 

juízo para apreciação. Verificando o teor dos autos, com lastro no artigo 

40 da Lei 9.099/1995, HOMOLOGO a decisão para produzir seus legais 

efeitos. Transitado em julgado, arquive-se. Publique-se. Intime-se. 

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

Tangará da Serra/MT, data registrada no sistema PJe. ANGELO JUDAI 

JUNIOR Juiz de Direito

Comarca de Lucas do Rio Verde

Diretoria do Fórum

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004527-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 23/10/2019 Hora: 13H55 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 
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arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 23/10/19 13:55

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005415-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/10/2019 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: 1004877-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PEREIRA DE LIMA (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:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 14/11/2019 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. 14/11/19 14:30

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002612-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA ROCHA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 09/10/2019 Hora: 15:30 

(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001913-52.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE CHABUDE GARCIA (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$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: 1003334-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LEIDE DAIANE VIANA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SAULO AMORIM DE ARRUDA OAB - MT15634-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1003327-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 16/10/2019 Hora: 14H15 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do Juizado Especial. O não 

comparecimento da parte reclamante à audiência importará em extinção e 

arquivamento do processo, mediante o pagamento de custas processuais, 

nos termos do artigo 51, inc. I da Lei n. 9.099/95. 16/10/19 14:15

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004527-93.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON OLIVEIRA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NATALIA RAFAELA SIQUEIRA GOULART OAB - MT26935/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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: 1005415-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TERBIO DO GREMIO LUIZ DE OLIVEIRA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

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$728,98 

(Setecentos e vinte e oito reais e noventa e oito centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$315,58 

(Trezentos e quinze reais e cinquenta e oito centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004877-81.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELIA PEREIRA DE LIMA (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:

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$566,94 

(Quinhentos e sessenta e seis reais e noventa e quatro 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$153,54 (Cento 

e cinquenta e três reais e cinquenta e quatro 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: 1002612-09.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINA DA ROCHA MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONNY CLAIR BENCICE E SILVA OAB - MT0016265A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

 

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: 1005011-79.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS DE ASSUNCAO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MILTON JONES AMORIM VIEIRA OAB - MT16216-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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 cinquenta 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 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 378 de 411



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: 1003327-85.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

R. A. DISTRIBUIDORA DE PECAS AUTOMOTIVA LTDA - ME 

(INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

Thiago Ribeiro OAB - MT13293-O (ADVOGADO(A))

CARLOS JOSE DE CAMPOS OAB - MT14526-O (ADVOGADO(A))

JOAO RODRIGO EZEQUIEL OAB - MT21502-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALIANCA COMERCIO E DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS LTDA - ME 

(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: 1001471-23.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANO COSME DE ALMEIDA TAQUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DAYCOVAL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IGNEZ LUCIA SALDIVA TESSA OAB - SP0032909A (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$742,86 

(setecentos e quarenta e dois reais e oitenta e seis centavos), a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$329,46 

(Trezentos e vinte e nove reais e quarenta e seis centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE RODRIGUES 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 30/10/2019 Hora: 14:15 

(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: 1000920-09.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELSO GHINZELLI (REQUERENTE)

MONICA MARIA GHINZELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(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))

 

Nos termos do artigo 7º do Provimento n.º 12/2017-CGJ, fica devidamente 

INTIMADA a parte requerida, para que efetue, no prazo de 05 (cinco) dias, 

o recolhimento das custas processuais no importe de R$619,86 

(seiscentos e dezenove reais e oitenta e seis centavos, a que foi 

condenado nos termos da r. sentença. Este valor deverá ser pago de 

forma separada, sendo R$413,40 (Quatrocentos e treze reais e quarenta 

centavos) para recolhimento da guia de custas judiciais e R$206,46 

(Duzentos e seis reais e quarenta e seis centavos) para fins de 

recolhimento da guia de taxa judiciária. Fica cientificado de que poderá 

acessar o site www.tjmt.jus.br, link: Emissão de Guias On Line – Primeira 

Instância, item 11 (custas e taxas finais remanescentes), preencher os 

campos com o número único do processo e o CPF/CNPJ do pagante, após 

clicar no item custas e taxa e preencher o valor de cada, será gerada uma 

única guia com o valor todas das custas, que após o pagamento deverá 

ser protocolada na Central de Arrecadação e Arquivamento, sob pena de 

ser lavrada certidão e encaminhada à Procuradoria Estadual para a devida 

Execução Fiscal, e/ou ser lavrada certidão para fins de protesto, sem 

prejuízos das devidas anotações no Cartório Distribuidor desta Comarca, 

conforme determinação da CNGC/MT.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002145-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARGARETE RODRIGUES 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:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(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$611,47 

(Seiscentos e onze reais e quarenta 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$198,07 (Cento 

e noventa e oito reais 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 
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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-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)

 

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

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003468-70.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONE APARECIDA DE GOES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARLUCY PEREIRA DA SILVA OAB - MT16016-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. Dispõe o artigo 904, inciso I, do Código de Processo Civil, que a 

satisfação do crédito exequendo far-se-á pela entrega do dinheiro. É o 

caso dos autos, já que o executado noticiou ter efetuado o depósito 

judicial visando a quitação do débito, e a parte exequente concordou com 

os valores depositados. ANTE O EXPOSTO, com base no artigo 924, inciso 

II, do Código de Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente fase 

executiva. Expeça-se alvará para levantamento dos valores depositados 

pelo executado (vide comprovante anexado no Id 31149968 – depósito 

realizado em 04/12/2019), observando-se os dados bancários informados 

pela exequente. Com relação aos valores que foram penhorados via 

BancenJud (Id 26656316), intime-se o Banco executado para informar, em 

05 (cinco) dias, os dados necessários para devolução. Em seguida, 

expeça-se o necessário. Custas e despesas processuais, se houver, 

pelo executado. Após o trânsito em julgado e tudo cumprido, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001279-85.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA OLIVEIRA NEVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO PEREIRA NEVES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001279-85.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: JULIANA OLIVEIRA NEVES 

EXECUTADO: AGNALDO PEREIRA NEVES Vistos, etc. I. Defiro o pedido de 

gratuidade judiciária, conforme art. 98 do Código de Processo Civil, sem 

prejuízo de revogação caso evidenciada condição de mudança da 

situação fático-econômica descrita na inicial. II. Postergo a análise do 

pedido de desocupação formulado a título de tutela de urgência, uma vez 

que os termos do acordo são relativos a venda do imóvel e não sobre 

ocupação, 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, exigindo, pois, cautela e segurança por parte do Juízo para sua 

concessão. III. Nos ditames do art. 536 do Código de Processo Civil, 

intime-se a parte Executada para satisfazer a obrigação descrita na 

exordial no prazo de 30 (trinta) dias. Em caso de inércia, 

independentemente de nova intimação, caberá à parte Exequente se 

manifestar se pretende a satisfação da obrigação às custas da parte 

Executada, alternativamente, a conversão em perdas e danos, ou, adoção 

de outra medida necessária a satisfação desta. Saliente-se, ainda, a 

possibilidade de apresentação de impugnação pela parte Executada, ante 

a aplicação subsidiária do art. 525 do Código de Processo Civil, conforme 

preconiza o art. 536, § 4º, do Código de Processo Civil. Releva notar 

ainda, que em caso de descumprimento injustificado da obrigação, a parte 

Executada incidirá nas penas de litigância de má-fé, forte no art. 536, § 3º, 

do Código de Processo Civil. IV. Ademais, quando da apresentação da 

emenda, novamente a parte Exequente juntou documentos com erro de 

visualização, nos termos da seguinte mensagem: “Atenção Por motivo 

técnico, este documento não pode ser adicionado à compilação 

selecionada pelo usuário. Todavia, seu conteúdo pode ser acessado nos 

'Autos Digitais' e no menu 'Documentos'.” Nestes termos, necessário a 

nova correção das juntadas pela parte Exequente, devendo ser guardada 

estrita observância ao disciplinado nos arts. 26, § 2, e 32, § 5º, da 

Resolução TJ-MT/TP Nº 03 de 12 de abril de 2018, com redação “in 

verbis”: “Art. 26. Na propositura da ação é obrigatória a identificação da 

classe processual, o preenchimento dos dados estruturados exigidos pelo 

Sistema PJe, bem como o registro dos assuntos respectivos aos pedidos 

com observância das Tabelas Processuais Unificadas do Poder Judiciário, 

conforme Resolução n. 46, de 18.12.2007, do Conselho Nacional de 

Justiça. § 2º O peticionamento inicial e intermediário no Sistema PJe poderá 

ser realizado pelo editor de texto interno do sistema ou pela inclusão de 

arquivo portable document format (“pdf”), de qualidade padrão “PDF-A”, a 

critério do peticionante.” “Art. 32. Será de responsabilidade do peticionante 

a classificação e organização dos documentos digitais ou digitalizados e 

anexados às petições eletrônicas, de forma a facilitar o exame dos autos 

digitais. § 5º Quando a forma de apresentação dos documentos puder 

ensejar prejuízo à prestação jurisdicional e ao exercício do contraditório e 

da ampla defesa, poderá o magistrado determinar nova apresentação, 

bem como a exclusão dos anteriormente juntados.” (Sem grifos no 

original). No caso dos autos, vislumbro novos erros quanto aos 

documentos “Contrato Casa Juliana” (id. n. 31307832), “Procuração 

Juliana” (id. n. 31307834) e “Doc Acordo Juliana” (id. n. 31307835), os 

quais devem ser novamente e devidamente anexados, seguindo o padrão 

adequado, permitindo a análise quando do “download” do processo. V. 

Desta forma, o cumprimento do item “III” desta decisão fica condicionado a 

juntada correta dos documentos, conforme já estabelecido na decisão de 

emenda no id. n. 30683047. VI. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000339-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (LITISCONSORTE)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (LITISCONSORTE)

WILMAR TRENTINI (LITISCONSORTE)

ROGERIO FACHIN (LITISCONSORTE)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000339-23.2020.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA 

REQUERIDO: WILMAR TRENTINI, ANGELA APARECIDA TRENTINI, PATRICIA 

TRENTINI FACHIN, ROGERIO FACHIN Vistos, etc. I. Nos ditames do art. 329, 

I, do Código de Processo, recebo o pedido de aditamento disposto no id. n. 

31035207, de modo que alterem-se, os registros cartorários para “Ação 

Monitória”. II. Revogo, ainda, o despacho constante no id. n. 30783336. III. 

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). IV. 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). V. 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). VI. Intime-se. VII. 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: 1000250-97.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CATARINA DE MOURA MOBS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

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 15h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

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

Processo Número: 1001908-59.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. A. C. M. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROSEMERI SIMON BERNARDI OAB - PR36655 (ADVOGADO(A))

WALFRIDO RIBEIRO PONTES JUNIOR OAB - PR100050 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. F. D. S. M. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALFRIDO RIBEIRO PONTES JUNIOR OAB - 070.793.779-51 

(PROCURADOR)

ROSEMERI SIMON BERNARDI OAB - 003.815.249-57 (PROCURADOR)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1001908-59.2020.8.11.0045 AUTOR(A): FRANCISCO DE ASSIS CRUZ 

MOTTA REU: BRUNO FERNANDO DE SOUSA MOTTA PROCURADOR: 

ROSEMERI SIMON BERNARDI, WALFRIDO RIBEIRO PONTES JUNIOR Vistos, 

etc. Trata-se de Ação de Exoneração de Alimentos Consensual proposta 

por Bruno Fernando de Sousa Motta e Francisco de Assis Cruz Motta. 

Com o regular trâmite da demanda, no id. n. 31356233, as partes 

apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão perpetrada 

nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto relatório. 

Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, infere-se que as 

partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros para a resolução 

completa do objeto jurídico perseguido e, em consequência, eliminar a 

presente demanda. Desta forma, como as partes apresentam ao juízo 

solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível, é devida a 

homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o acordo entabulado 

pelas partes, que passam a fazer parte da presente sentença, para que 

surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de título judicial para 

fins executivos, se for o caso. A homologação segue a fundamentação do 

art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para tanto, extinguindo o 

presente processo com resolução de mérito. Sem custas, uma vez que 

defiro às partes o benefício da gratuidade judiciária, nos ditames do art. 98 

do Código de Processo Civil. Após o trânsito em julgado, arquive-se os 

autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1006150-95.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ZARDELINO ANGELINO PASTORE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE MARIA LONGHI GIOTTO OAB - MT8699-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

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 14h30min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000901-32.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ALDEMIR PAULETTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS DIOGO SCHIRMER DE PAULA OAB - MT15079-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1000901-32.2020.8.11.0045 EXEQUENTE: ALDEMIR PAULETTI 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos, etc. I. Do 

compulso da inicial, denota-se que a parte Exequente pretende o 

cumprimento provisório de sentença de pagar quantia certa em desfavor 

do Município de Lucas do Rio Verde/MT, uma vez que postula pelo 

recebimento da quantia de R$ 745.316,52. II. Nestes termos, formulou 

pedido embasado no art. 520 do Código de Processo Civil, e no caso do 

pagamento não ser efetuado no prazo, a penhora de ativos financeiros do 

Município Executado. III. Assim, necessário salientar que os pagamentos 

devidos pela Fazenda Pública decorrentes de sentença judiciária, devem 

obedecer os regramentos do art. 100 da Constituição Federal, 

notadamente o regime de precatório ou requisição de pequeno valor, no 

caso em questão o regime de precatórios. IV. Desta forma, nos ditames do 

art. 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte Exequente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias, se manifestar acerca do 

indeferimento da petição inicial (art. 330 do Código de Processo), 

consoante as regras do regime constitucional dos precatórios. V. No 

tocante ao regime constitucional dos precatórios, saliento o disposto nos 

autos do Recurso Extraordinário n. 573.872 RS, julgado com repercussão 

geral, o qual apesar de versar sobre obrigação de fazer, aborda o tema 

do cumprimento provisório de sentença de pagar quantia certa em 

desfavor da Fazenda Pública. VI. Transcorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, conclusos para deliberação. VII. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. VIII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1005999-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANDA NUNES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

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 10/06/2020 às 15h00min. II. Cite-se o INSS, conforme 

determinado no despacho inicial, consignando o prazo de 30 (trinta) dias 

para o oferecimento de resposta. III. Intimem-se. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000283-87.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSELITA FERNANDES DOS SANTOS LIMA (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)

 

Intimação do Douto Advogado da parte autora para, querendo, no prazo 

legal apresentar impugnação à contestação.

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

Processo Número: 1004861-30.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

E. J. D. C. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA MACKERT DUARTE OAB - MS13152 (ADVOGADO(A))

MARCO ANDRE MACKERT LIMA OAB - MS13450 (ADVOGADO(A))

 

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 22/07/2020 às 15h00min. II. Intimem-se. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000339-23.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO RAMOS DOMBROSKI OAB - RJ173725-O (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

RODRIGO LUIZ DA SILVA ROSA OAB - MT18099-O (ADVOGADO(A))

DEIVISON VINICIUS KUNKEL LOPES DE SOUZA OAB - MT14690-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA APARECIDA TRENTINI (LITISCONSORTE)

PATRICIA TRENTINI FACHIN (LITISCONSORTE)

WILMAR TRENTINI (LITISCONSORTE)

ROGERIO FACHIN (LITISCONSORTE)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARA QUE NO PRAZO LEGAL EFETUE O 

PAGAMENTO DA DILIGENCIA DO OFICIAL DE JUSTIÇA PARA O 

CUMPRIMENTO DA DECISÃO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001167-24.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO OLIVEIRA MATOS (REQUERIDO)

 

Vistos etc. Trata-se de “Ação de Busca e Apreensão” em que a parte 

autora, mesmo devidamente intimada para promover o necessário ao 

andamento do feito, não realizou o dever processual que lhe competia. 

Isso posto, e por tudo mais que nos autos constam, EXTINGO O PRESENTE 

FEITO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, com fulcro no art. 485, inciso III, do 

Código de Processo Civil. Custas pelo autor. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000356-64.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CLARICE TEREZINHA MASSI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DOS RPVS EXPEDIDOS TENDO 

EM VISTA Res. CJF 458/2017 art. 11.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000737-38.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JUCENIL CARMEN DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA KRAINOVIC RIZZARDI OAB - MT16859/O (ADVOGADO(A))

EDNILSON ZANARDINI MENEZES OAB - MT16313-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Vistos etc. I. Intime-se a parte autora quanto ao desarquivamento dos 

autos, consignando o prazo de 30 (trinta) dias para, querendo, requerer o 

que entender de direito. II.Decorrido tal prazo e nada sendo requerido, 

arquive-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002752-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANDAIR ABRAAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DA DOUTA ADVOGADA DA PARTE AUTORA PARA QUE NO 

PRAZO LEGAL SE MANIFESTE ACERCA DOS RPVS EXPEDIDOS TENDO 

EM VISTA Res. CJF 458/2017 art. 11.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002120-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NELCINDA LAZZARINI LUZA (REQUERENTE)

JOANE CAROLINE LUZA (REQUERENTE)

GABRIELI THEREZA LUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO SCHABAT MENSCH OAB - MT25550/O-O (ADVOGADO(A))

EDMAR JOAQUIM RODRIGUES JUNIOR OAB - MT0007044A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE (INVENTARIADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 
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DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002120-85.2017.8.11.0045 REQUERENTE: JOANE CAROLINE LUZA, 

GABRIELI THEREZA LUZA Vistos, etc. I. Do compulso dos autos, 

verifica-se o óbito da Requerente Nelcinda Lazzarini Luza, de modo que 

prossegue o feito em relação às herdeiras Joane Caroline Luza e Gabrielli 

Thereza Luza, considerando o bem deixado pelo “de cujus” João Carlos 

Luza, alterem-se, pois, os registros cartorários. II. Nomeio inventariante a 

Requerente Gabrieli Thereza Luza, independentemente de compromisso, 

nos termos do art. 660 do Código de Processo Civil. III. Intime-se a herdeira 

Joane Caroline Luza para que no prazo de 30 (trinta) dias, apresente o 

respectivo termo de renúncia por instrumento público, nos ditames do art. 

1806 do Código Civil. IV. Em igual prazo, determino a juntada da certidão 

negativa da Fazenda Pública Nacional, uma vez que o documento de id. n. 

9391713 não se presta para este fim. V. Após, conclusos para 

julgamento. VI. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000275-18.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TRINDADE BARBOSA DE MELO (AUTOR(A))

G. M. P. (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)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos etc. I. Intime-se a parte apelada para apresentar contrarrazões 

ao(s) recurso(s) de apelação interposto(s), no prazo de 15 (quinze) dias 

(CPC, art. 1.010, § 1º). II. Depois de atendido o item supra e caso tenha 

sido interposta apelação adesiva, intime-se o apelante em questão para 

igualmente apresentar contrarrazões, no prazo de 15 (quinze) dias (CPC, 

art. 1.010, § 2º). III. Após, independentemente de juízo de admissibilidade, 

remeta-se os autos ao Egrégio Tribunal Regional Federal da 1ª Região para 

a análise do(s) recurso(s) interposto(s) (CPC, art. 1.010, § 3º). IV. 

Intime-se. Cumpra-se. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004495-25.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA DA SILVA (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:

CECILIA MARTINHA DA SILVA (REU)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

 

Vistos etc. I. Cumpra-se integralmente o despacho ID 21237743 (item III). II. 

Após, conclusos para a prolação de sentença. Cássio Luís Furim Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004641-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROBERTO CARLOS PANTOJA DA COSTA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA A IMPUGNAR A CONTESTAÇÃO 

APORTADA AO FEITO

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

Processo Número: 1003322-63.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. A. J. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETH JACOB OAB - PR15793 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

C. D. O. S. (REU)

 

1ª Vara da Comarca de Lucas do Rio Verde-MT Autos nº 

1003322-63.2018.811.0045 MM. Juiz, O Ministério Público pugna intime-se 

a parte autora para que traga aos autos cópia da certidão de nascimento 

do menor Samuel Oliveira Donegal Acevedo Jorquera. Lucas do Rio 

Verde-MT, 19 de março de 2019. José Vicente Gonçalves de Souza 

Promotor de Justiça [assinado eletronicamente]

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1005109-30.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO HOEFEL MORANDINI (AUTOR(A))

RAFAEL HOEFEL MORANDINI (AUTOR(A))

DANIEL HOEFEL MORANDINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO SILVA FERREIRA OAB - MT0011538A (ADVOGADO(A))

LUIZ GUSTAVO GIARETTA OAB - MT10172-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DIETER MATSCHINSKE (REU)

DALCI MATSCHINSKE (REU)

MARCIO MATSCHINSKE (REU)

ADILSON MATSCHINSKE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

TAIANA ORSI OAB - MT25337/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1005109-30.2018.8.11.0045 AUTOR(A): DANIEL HOEFEL MORANDINI, 

MARCELO HOEFEL MORANDINI, RAFAEL HOEFEL MORANDINI REU: 

ADILSON MATSCHINSKE, MARCIO MATSCHINSKE, DIETER MATSCHINSKE, 

DALCI MATSCHINSKE Vistos, etc. I. Trata-se de Ação de Obrigação de 

Fazer proposta por Daniel Hoefel Morandini, Marcelo Hoefel Morandini e 

Rafael Hoefel Morandini em desfavor de Adilson Matschinske, Marcio 

Matschinske, Dieter Matschinske e Dalci Matschinske. Com a inicial, juntou 

documentos, com destaque para o “Contrato Particular de Promessa de 

Compra e Venda de Imóveis Rurais” no id. n. 16754188. Despacho inicial 

no id. n. 17127130, postergando a análise do pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, designando data para realização de 

audiência de conciliação e determinação da citação da parte Requerida. 

Termo de Sessão de Audiência de Conciliação no id. n. 19456953, com 

resultado infrutífero. Devidamente citados, os Requeridos Dalci 

Matschinske, Adilson Matschinske, Marcio Matschinske e Dieter 

Matschinske apresentaram contestação no id. n. 19956456, alegando, 

preliminarmente, 1. Exceção de incompetência em razão do lugar; 2. 

Ausência de pressuposto válido e regular, por ausência de notificação; e 

3. falta de interesse de agir, por falta de pagamento. Com a contestação, 

propuseram reconvenção, requerendo a cobrança do saldo devedor do 

contrato, na quantia de 16.220 sacas de soja, bem como da multa de 10%. 

Com a manifestação defensiva, juntaram documentos. Impugnação no id. 

n. 20803710. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Decido. 

Pois bem. II. Do Pedido de Antecipação dos Efeitos da Tutela de Urgência. 

De proêmio, procedo com a análise do pedido de antecipação dos efeitos 

da tutela de urgência, considerando o delineado na decisão constante no 

id. n. 17127130. 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 
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direito que somente lhe seria concedido com a coisa julgada material. 

Justamente pela antecipação dos efeitos da tutela conceder em caráter 

“initio litis” o próprio direito em litígio, sua concessão é precedida da 

apreciação rigorosa dos pressupostos do art. 300 do Código de Processo 

Civil. Assim, a parte deverá apresentar probabilidade de direito, sendo 

este um dos elementos mais marcantes do instituto, sendo sua presença 

necessária para antecipação dos efeitos da tutela em caráter de urgência. 

Dadas estas considerações iniciais, passo ao exame do caso concreto. 

“In casu”, a análise dos fatos narrados e dos documentos acostados à 

inicial e com a defesa, não permitem constatar a presença de requisitos 

imprescindíveis para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela, no 

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

útil do processo. A antecipação dos efeitos da tutela de urgência tem 

como escopo a efetividade do resultado do processo, para salvaguardar o 

direito instantâneo, entendendo-se este como aquele que não pode 

esperar. No caso em análise, denota-se que o contrato em questão fora 

celebrado na data de 09.09.2009, sendo que a partir da segunda parcela 

(30.03.2011) constava a obrigação da parte Requerida de lavrar a 

transferência da escritura pública. O disposto na exordial, informa que a 

parte Requerente somente expediu notificação extrajudicial requerendo o 

cumprimento da obrigação nas datas de 13.03.2018 e 03.05.2018, sendo a 

lide proposta na data de 29.11.2018. Ademais, a parte Requerida alegou 

exceção de contrato não cumprido, sob o fundamento de que não houve o 

cumprimento integral da obrigação de pagamento pelos Autores. Nesta 

senda, denota-se que a alegação de descumprimento contratual não é 

contemporânea a propositura da lide, afastando, assim, o caráter 

imprescindível da medida, de modo que não verificado o perigo de dano ou 

o risco ao resultado útil do processo. Acrescenta-se, também, o fato de a 

parte Requerida sustenta que não houve cumprimento integral do 

pagamento, portanto, controversa a probabilidade do direito. O 

“mandamus” jurisdicional não pode basear-se tão somente nas alegações 

da parte Autora, as quais carecem de prova a ensejar o deferimento da 

medida postulada, ou seja, perigo de dano ou o risco ao resultado útil do 

processo e probabilidade do direito. Neste sentido, eis o delineado pela 

jurisprudência do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: AGRAVO 

DE INSTRUMENTO – AÇÃO ANULATÓRIA – SUSPENSÃO DA 

EXIGIBILIDADE DE MULTA APLICADA PELO PROCON - TUTELA DE 

URGÊNCIA - REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS 

-DECISÃO MANTIDA. Nos termos do art. 300 do Novo CPC, para a 

concessão da tutela provisória de urgência devem estar presentes dois 

requisitos não cumulativos: a probabilidade do direito e o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. A ausência de comprovação da 

probabilidade do direito e do perigo de dano irreparável ou de difícil 

reparação impede o deferimento de antecipação dos efeitos da tutela. 

[...].” (N.U 1013654-30.2018.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE 

DIREITO PÚBLICO, MARCIO APARECIDO GUEDES, Primeira Câmara de 

Direito Público e Coletivo, Julgado em 04/12/2019, Publicado no DJE 

10/12/2019). (Sem grifos no original). Por assim sendo, a apreciação do 

pedido de antecipação dos efeitos da tutela de urgência proposto não 

comporta maiores delongas, sendo o indeferimento deste medida que se 

impõe. II.1 Diante do exposto, INDEFIRO o pedido de antecipação dos 

efeitos da tutela de urgência, uma vez que, ausentes elementos que 

evidenciem a probabilidade do direito invocado e o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo, forte no art. 300, "caput", do Código de 

Processo Civil. III. Do Saneamento e Organização do Processo. Procedo 

com a análise das questões preliminares sustentadas pela parte 

Requerida por ocasião da manifestação defensiva. III.1 Exceção de 

Incompetência – Id. n. 19956456-Pág. 3. Ao apresentar manifestação 

defensiva, a parte Requerida arguiu exceção de incompetência em razão 

do lugar, sob o fundamento de que a cláusula de eleição se apresenta 

abusiva, a teor do art. 63, § 4º, do Código de Processo Civil. Salientam que 

o imóvel se encontra localizado no Município de Santa Rita do Trivelato/MT, 

sob a jurisdição da Comarca de Nova Mutum/MT, sendo estes também o 

local de residência dos Autores, bem como indicam a condição de idosa 

da Requerida Dalci Matschinske. Todavia, as alegações da parte 

Requerida, desprovidas de conjunto probatório hábil, não são suficientes 

para indicar abusividade da cláusula de eleição de foro, a qual merece ser 

mantida, de forma a privilegiar o dispositivo contratual, nos termos do art. 

63, “caput”, § 1º, do “Codex” Processual Civil, com redação “in verbis”: 

“Art. 63. As partes podem modificar a competência em razão do valor e do 

território, elegendo foro onde será proposta ação oriunda de direitos e 

obrigações. § 1º A eleição de foro só produz efeito quando constar de 

instrumento escrito e aludir expressamente a determinado negócio 

jurídico.” (Sem grifos no original). Ressalta-se, ainda, que a questão não 

se apresenta como sendo de competência absoluta, por não se tratar de 

direito real sobre imóveis, quando, então, seria competente o fora da 

situação do imóvel, sendo, portanto, facultado optar pelo foro de eleição, 

nos ditames do art. 47, § 1º, do Código de Processo Civil. Em reforço ao 

exposto, eis o posicionamento jurisprudencial: “AGRAVO DE 

INSTRUMENTO – COMPROMISSO DE COMPRA E VENDA – ELEIÇÃO DE 

FORO – MANUTENÇÃO. As partes podem modificar a competência em 

razão do valor e do território, elegendo foro onde será proposta ação 

oriunda de direitos e obrigações, inteligência do art. 63 do CPC.” (TJMG – 

AI 10000180966897002 – Rel. Des. José Américo Martins da Costa – 

Julgamento: 03.03.2020 – Publicação: 11.03.2020). (Sem grifos no 

original). “DIREITO PROCESSUAL CIVIL. CONFLITO NEGATIVO DE 

COMPETÊNCIA. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. OUTORGA DEFINITIVA 

DE ESCRITURA DE COMPRA E VENDA DE IMÓVEL. DIREITO PESSOAL. 

Conflito negativo de competência suscitado pelo Juízo de Direito da 2ª 

Vara Cível da Comarca de Angra dos Reis em face do Juízo de Direito da 

48ª Vara Cível da Comarca da Capital. Ação de obrigação de fazer, na 

qual pretendem os autores a outorga definitiva de escritura de compra e 

venda de imóvel situado em Angra dos Reis, consoante acordado em 

contrato preliminar firmado pelas partes. A demanda, embora se refira a 

imóvel, versa sobre obrigação de natureza pessoal, a afastar a regra de 

competência do artigo 95 do CPC, que dispõe sobre ações fundadas em 

direito real. Validade da cláusula de eleição de foro pactuada pelas partes. 

Existência, ademais, de relação de consumo entre as partes. Precedentes 

jurisprudenciais. Conflito julgado procedente para declarar a competência 

do Juízo de Direito da 48ª Vara Cível da Comarca da Capital.” (TJRJ – 

Vigésima Primeira Câmara Cível – CC 0059572-28.2013.8.19.0000 – 

Julgamento: 17.03.2014). (Sem grifos no original). Desta forma, NÃO 

CONHEÇO da preliminar de exceção de incompetência arguida pela parte 

Requerida, vide id. n. 19956456-Pág. 3. III.2 Ausência de Pressuposto 

Válido e Regular do Processo – Ausência de Notificação para 

Cumprimento da Obrigação – ID. n. 19956456-Pág. 6. Da análise do 

instrumento contratual, verifica tratar-se de mora “ex re”, independendo de 

qualquer ato do credor, uma vez que sua configuração dar-se-á com o 

próprio inadimplemento contratual, a disposição do art. 397, “caput”, do 

Código Civil, com redação “in verbis”: “Art. 397. O inadimplemento da 

obrigação, positiva e líquida, no seu termo, constitui de pleno direito em 

mora o devedor. Parágrafo único. Não havendo termo, a mora se constitui 

mediante interpelação judicial ou extrajudicial.” (Sem grifos no original). O 

exposto no contrato, de maneira especial a Cláusula Quarta, Parágrafo 

Primeiro (id. n. 16754188-Pág. 8), indica prazo certo para cumprimento da 

obrigação exigida nos autos, prevalecendo, assim, o princípio dies 

interpellat pro homine. Quanto a cláusula informada, eis sua redação “in 

litteris”: “PARÁGRAFO PRIMEIRO: Na mesma data do vencimento da 

Segunda Parcela deste contrato, ou seja, no dia 30/03/2011, os 

Promitentes Vendedores deverão lavrar e transferir a escritura pública 

aos Promitentes Compradores, da área de 139,30ha (cento e trinta e nove 

hectares e trinta ares), relativa ao Lote Rural nº 06, que será 

desmembrada da área maior com matrícula nº 410, do livro 02, do Cartório 

de 1º Serviço Registral de Nova Mutum – MT, a qual deverá estar 

devidamente desmembrada da área maior, desmembramento este que 

será de responsabilidade dos Promitentes Vendedores, bem como estes 

deverão entregar até a referida data, todos os documentos referentes ao 

citado imóvel rural, necessários para a lavratura, transferência e registro 

da escritura pública no CRI competente, sendo ITR’s, CCIR’s, Certidões, 

LAU’s, Georreferenciamento e outros.” (Sem grifos no original). Mesmo 

que assim não fosse, somente os devedores Adilson Matschinske e 

Marcio Matschinske não foram devidamente interpelados judicialmente, 

sendo que a extinção dar-se-ia em relação a estes. Isto posto, AFASTO a 

preliminar de ausência de pressuposto válido e regular, por ausência de 

notificação para cumprimento da obrigação, arguida pela parte Requerida, 

nos ditames do id. n. 19956456-Pág. 6. III.3 Falta de Interesse de Agir – 

Ausência de Negativa por Parte dos Requeridos em Outorgar a Escritura 

por Falta de Pagamento – ID. n. 19956456-Pág. 9. Referida preliminar 

confunde-se com o mérito, de modo que sua análise dependerá das 

questões arguidas e comprovadas pelas partes, de modo que postergo 

sua análise para quando do julgamento meritório. IV. Considerando que 

não há mais questões processuais pendentes, dou o feito por saneado 

nos ditames do art. 357 do Código de Processo Civil. V. Fixo como pontos 

controvertidos os seguintes: · Deveres contratuais; · Satisfação dos 
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deveres contratuais; · Adimplemento da obrigação de pagar; · 

Adimplemento da obrigação de escrituração. VI. Intimem-se as partes 

para, querendo, se manifestarem no prazo de 5 (cinco) dias, quanto ao 

saneamento realizado, sob pena de estabilização do saneamento, nos 

termos do art. 357, § 1°, do Código de Processo Civil. VII. Intimem-se, 

ainda, as partes para que no prazo de 15 (quinze) dias especifiquem as 

provas que pretendem produzir, esclarecendo a necessidade e 

adequação, sob pena de indeferimento. VIII. Da Reconvenção. Inicialmente, 

saliento que o art. 343 do Código de Processo Civil, permite o oferecimento 

de reconvenção e contestação em peça única, sendo que a referida peça 

deve conter os elementos identificadores das razões da contestação e da 

reconvenção. Entretanto, mesmo quando oferecida em peça conjunta com 

a contestação, a reconvenção deve indicar os requisitos delineados no 

Código de Processo Civil, bem como se fazer acompanhar do regular 

recolhimento das custas. Nesse ponto, denota-se que a parte Reconvinte 

ao atribuir o valor da reconvenção na quantia de R$ 500.000,00, não 

guardou observância ao delineado nos arts. 291 e 292, I, ambos do Código 

de Processo Civil. A norma de regência menciona que o feito que tiver por 

objeto a cobrança de dívida, o valor da causa deve corresponder a soma 

do principal e da multa, traduzido no verdadeiro benefício econômico, não 

havendo que se falar em parcelamento, porquanto não verifico hipótese 

de hipossuficiência por parte dos Requeridos, não sendo caso de 

aplicação do art. 98, § 6º, do Código de Processo Civil. VIII.1 Desta forma, 

intime-se a parte Reconvinte a fim de emendar a reconvenção, no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 321 do Código de Processo Civil de 2015), 

atribuindo o valor correto, bem como providenciando o recolhimento das 

custas. VIII.2 O não cumprimento da emenda acarretará o indeferimento da 

reconvenção, na forma do art. 321, parágrafo único, do Código de 

Processo Civil. IX. Transcorrido os prazos, com ou sem manifestações, 

conclusos para deliberação. X. Intimem-se. XI. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. XII. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís 

Furim Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1004445-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARTINHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIANA SOUZA BAHDUR ROMUALDO OAB - PR0048359A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEUSALINO BATISTA RODRIGUES (REU)

ANA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004445-96.2018.8.11.0045 AUTOR(A): CECILIA MARTINHA DA SILVA 

REU: DEUSALINO BATISTA RODRIGUES, ANA Vistos, etc. I. Trata-se de 

Ação de Imissão de Posse proposta por Elianderson Thiago da Silva, 

menor, neste ato assistido por sua avó, Cecilia Martinha da Silva Moraes 

em desfavor de Izolino Manoel e “Ana”, inicialmente. Consta na exordial, 

que na data de 12.03.2018 o Requerente adquiriu do Requerido Izolino 

Manoel um imóvel localizado neste Município de Lucas do Rio Verde/MT. 

Narra que quando da entrega do imóvel, fora constatado que este estava 

ocupado pela Requerida “Ana”, de modo pretende ser emitido na posse do 

imóvel. Com a exordial, juntou documentos, com destaque para o “Contrato 

de Compra e Venda” no id. n. 16009636-Pág. 2/3. Manifestação no id. n. 

16189662, oportunidade em que o Autor apresentou emenda, fazendo 

constar como Requerido o Senhor Deusalino Batista Rodrigues, em 

substituição ao Requerido Izolino Manoel, bem juntou instrumento de 

mandato de Advogado particular. Despacho no id. n. 16480167, acolhendo 

a emenda, postergando o pedido de antecipação dos efeitos da tutela de 

urgência, e determinando a citação da parte Requerida. O Requerido 

Deusalino Batista Rodrigues fora devidamente citado no id. n. 19789749. 

Manifestação no id. n. 19839717, apresentado por Defensor Público 

requerendo a exclusão do Requerido Deusalino Batista Rodrigues. 

Despacho no id. n. 22357013, determinando a intimação do Autor para 

esclarecer a composição do polo passivo da lide, a qual aportou aos autos 

no id. n. 28799488, requerendo a manutenção do Senhor Deusalino Batista 

Rodrigues nos autos. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Decido. Pois bem. II. De proêmio, necessário ponderar que ao juiz compete 

o encargo de dirigir o processo conforme as disposições do Código de 

Processo Civil, incumbindo-lhe o suprimento de pressupostos processuais 

e saneamento dos vícios processuais, a teor do art. 139, IX, do “Codex” 

Processual Civil. Assim, necessário proceder com o saneamento dos 

autos, considerando as questões relativas a capacidade, legitimidade e 

interesse. III. A lide tem por ponto central o “Contrato de Compra e Venda” 

disposto no id. n. 16009636-Pág. 2/3, o qual não trás descrição do imóvel, 

não consta indicação de localização ou número de matrícula, de modo que 

há presunção de que seja o imóvel descrito na exordial. A matrícula 

disposta no id. n. 16009636-Pág. 1, indica como proprietário a Empresa 

Habitabem – Rio Verde Imóveis Ltda, não sendo acostado nenhum 

documento indicando sucessão patrimonial. Ainda quanto ao contrato, 

percebe-se pelo documento pessoal do Autor, que este fora firmado ao 

tempo que o Requerente contava com 16 (dezesseis) anos. IV. No tocante 

a legitimidade, denota-se confusão provocada pelo comportamento do 

Autor, sendo que o “Contrato de Compra e Venda” disposto no id. n. 

16009636-Pág. 2/3 fora firmado com o Senhor Izolino Manoel, todavia, nas 

manifestações n. 16009636 e 28799488 o Requerente requereu a 

substituição pelo Senhor Deusalino Batista Rodrigues, sob o argumento de 

que o imóvel consta no nome deste. Nesse ponto, verifica-se que a 

cobrança de IPTU no id. n. 16009637-Pág. 1, indica o Senhor Deusalino 

Batista Rodrigues como proprietário do imóvel, descrito na exordial, sem 

descrição no contrato, e cuja matrícula apresenta terceiro proprietário. 

Denota-se, ainda, que não consta nenhum documento indicando a cadeia 

sucessória do imóvel, e tampouco indique qual a relação do Requerente 

com o Senhor Deusalino Batista Rodrigues. Saliente-se, por fim, que no id. 

n. 28799488 consta informação prestada pelo Autor dando conta do óbito 

do Senhor Izolino Manoel. V. Pelo pontos elencados, verifica-se uma série 

de inconsistências acerca do negócio jurídico descrito na peça vestibular, 

principalmente acerca do interesse, porquanto não consta prova 

documental de qual o imóvel descrito no contrato é o mesmo que consta 

descrito na exordial; a legitimidade passiva também apresenta incoerência, 

uma vez que o contrato fora firmado com o Senhor Izolino Manoel, a 

matrícula apresenta a Empresa Habitabem – Rio Verde Imóveis Ltda como 

proprietária, e o registro do IPTU indica o Senhor Deusalino Batista 

Rodrigues como proprietário do imóvel descrito na inicial. VI. Desta forma, 

no intento de suprir os pressupostos processuais e sanar os vícios 

processuais, REVOGO o despacho vestibular disposto no id. n. 16480167, 

devendo a lide voltar ao estágio inicial, sendo que o prosseguimento 

dependerá do saneamento dos vícios pelo Autor. VII. Intime-se a parte 

Autora para emendar a inicial, nos termos dos arts. 319, 320 e 321, ambos 

do Código de Processo Civil, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, a fim de: a) esclarecer a condição de capacidade 

para com o pacto contratual descrito nos autos; b) indicar corretamente o 

polo passivo da lide, se atendo a legitimidade e responsabilidade, em 

observância ao contrato que pretende cumprir; c) juntar aos autos 

conjunto probatório hábil a comprovar a condição de real proprietário do 

imóvel pelo Autor. VIII. Transcorrido o prazo, com ou sem manifestação, 

conclusos para deliberação. IX. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. 

Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002946-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MECATRAN COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA DE PECAS LTDA - 

EPP (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA VANESSA PUZISKI ROSSAROLA OAB - MT16914 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERGIO TONIAL - ME (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILDA MUNIZ DE PAULA OAB - MT20690/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1002946-77.2018.8.11.0045 AUTOR(A): MECATRAN COMERCIO 

ATACADISTA E VAREJISTA DE PECAS LTDA - EPP REU: SERGIO TONIAL - 

ME Vistos, etc. Trata-se de Ação Monitória proposta por Mecatran 
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Comercio Atacadista e Varejista de Peças Ltda - EPP em desfavor de 

Sergio Tonial - ME. Com o regular trâmite da demanda, no id. n. 31276679, 

as partes apresentaram acordo com escopo de dirimir a discussão 

perpetrada nestes autos. Vieram-me os autos conclusos. É o sucinto 

relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Do compulso dos autos, 

infere-se que as partes entabularam acordo estabelecendo parâmetros 

para a resolução completa do objeto jurídico perseguido e, em 

consequência, eliminar a presente demanda. Desta forma, como as partes 

apresentam ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito 

transigível, é devida a homologação por ato judicial. Isto posto, homologo o 

acordo entabulado pelas partes, que passam a fazer parte da presente 

sentença, para que surta seus jurídicos efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso. A homologação segue a 

fundamentação do art. 487, III, “b”, do Código de Processo Civil, para tanto, 

extinguindo o presente processo com resolução de mérito. Custas 

processuais e honorários advocatícios conforme acordado. Homologo, 

ainda, a desistência quanto ao prazo recursal. Após o trânsito em julgado, 

arquive-se os autos, com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio 

Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1003904-97.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANE LUIZ SOTORIVA BATTISTI (AUTOR(A))

KATIUSCIA KAEFER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

HUGO LEONARDO GARCIA DE AQUINO OAB - MT0007691A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GILMAR THIELE (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1003904-97.2017.8.11.0045 AUTOR(A): GILVANE LUIZ SOTORIVA 

BATTISTI, KATIUSCIA KAEFER REU: GILMAR THIELE Vistos, etc. Trata-se 

de Ação de Resolução de Transferência Particular e Cessão de Direitos e 

Obrigações de Imóvel Urbano c.c. Reintegração de Posse proposta por 

Gilvane Luiz Sotoriva Battisti em desfavor de Gilmar Thiele. Decisão n. 

26286488, indeferindo o pedido de gratuidade e determinando o 

recolhimento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da inicial. 

Certidão no id. n. 28135536, informando a inércia da parte Autora no 

pagamento das custas processuais. Vieram-me os autos conclusos. É o 

breve relatório. Fundamento. Decido. Pois bem. Cabe ao Magistrado o 

encargo de conduzir o processo segundo lição do art. 139 do Código de 

Processo Civil, na função de zelar e dirigir o processo dentro dos ditames 

legais. O Juiz desenvolve cognição ao receber a petição inicial, não se 

tratando de mero expediente, haja vista que nesta fase visa-se a 

constatação do preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320, ambos 

do Código de Processo Civil. Com efeito, impõem-se o prévio exame para 

impedir que petições iniciais ineptas possam ensejar prática de atos 

processuais inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos ou 

irregularidades sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade ao 

desenvolvimento válido e regular do processo. Nesse ponto, devidamente 

intimada para providenciar o recolhimento das custas processuais a parte 

Requerente quedou-se inerte, a teor da certidão n. 28135536, sendo caso 

de extinção. Em reforço ao exposto, eis o delineado pela jurisprudência do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso: “RECURSO DE APELAÇÃO 

CÍVEL. INCIDÊNCIA DO CPC/73. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS. ERRO MATERIAL. INCONGRUÊNCIA. CORREÇÃO. - JUSTIÇA 

GRATUITA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. 

INOBSERVÂNCIA DE DILIGÊNCIA DETERMINADA NOS AUTOS PARA 

EMENDA DA INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM JULGAMENTO DO 

MÉRITO. INTIMAÇÃO PESSOAL DO AUTOR. DESNECESSIDADE. CUSTAS 

PROCESSUAIS. CONDENAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO 

DESPROVIDO. 1. Verificada incongruência entre o resultado da demanda e 

o dispositivo da sentença, possível declarar sua nulidade parcial, de ofício, 

a fim de sanar o vício. 2. Na hipótese de indeferimento da inicial pelo não 

cumprimento da emenda determinada, não há necessidade de intimação 

pessoal da parte autora para extinção do processo, consoante se infere 

da redação do art. 284, parágrafo único, do CPC/73. 3. “A presunção de 

pobreza, para fins de concessão dos benefícios da assistência judiciária 

gratuita, ostenta caráter relativo, podendo o magistrado indeferir o pedido 

de assistência se encontrar elementos que infirmem a hipossuficiência do 

requerente. [...]” (AgRg no AREsp 820.085/PE, Rel. Ministra MARIA ISABEL 

GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 16/02/2016, DJe 19/02/2016) 4. A 

concessão de assistência judiciária gratuita está condicionada à efetiva 

comprovação de que a parte não possui condição financeira de arcar com 

as custas advindas do processo, em harmonia com o disposto no inciso 

LXXIV, art. 5º da Constituição Federal, a dizer, “o Estado prestará 

assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência 

de recursos”. 5. A movimentação da máquina judiciária e o fato de que foi 

a parte autora, ora Apelante, que ao não atender o comando judicial para 

emenda da petição inicial deu ensejo à extinção do processo sem 

resolução do mérito, sua condenação ao pagamento das custas 

processuais deve ser mantida.” (TJMT – APL 0001306-31.2013.8.11.0110 

– Primeira Câmara de Direito Privado – Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias 

– Julgamento: 19.03.2019). (Sem grifos no original). Diante do exposto, 

com fundamento no artigo 485, inciso I, c.c. o art. 290, ambos do Código 

de Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Custas pela parte Requerente. 

Incabíveis honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se, 

observando as cautelas de estilo. Às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT. Cássio Luís Furim Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004810-19.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HELIANA AMANCIO SANTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LUIS FURIM

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE LUCAS 

DO RIO VERDE PRIMEIRA VARA PROCESSO N. 

1004810-19.2019.8.11.0045 AUTOR(A): HELIANA AMANCIO SANTANA 

REU: GROSCON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. - EPP Vistos, 

etc. Trata-se de Ação Revisional de Financiamento de Veículo proposta 

por Heliana Amancio Santana em desfavor de GROSCON – Administradora 

de Consórcios Ltda. Consta na exordial, que a Autora firmou com a 

Requerida, Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto Adjeto 

de Fiança, para aquisição do veículo Chevrolet S10 LT 2.5 FD2A, 

2018/2019, cor prata e chassi n. 9BG148EA0KC4183239, sendo que não 

sabe perceber os valores dos contratos, bem como a forma de cálculo do 

valor das parcelas. Pretende com a lide a busca pela diferença decorrente 

da revisão contratual entre o valor da parcela, e o valor correto, a ser 

obtido após perícia contábil. Relata abusividade na taxa de juros, de modo 

que devem ser aplicados os percentuais do INCC, divulgado pela 

Fundação Getúlio Vargas. Postulou ao final pela revisão contratual para 

anulação das cláusulas abusivas, bem como a exoneração dos 

pagamentos de multa contratual ou juros moratórios. Com a exordial, juntou 

documentos, dos quais destaca-se a Proposta de Adesão em Grupo de 

Consórcio – Bens Móveis, Imóveis e Serviços n. 200.230 (id. n. 

24396027-Pág. 2/4), Verificação de Capacidade Ecônomico-Financeira n. 

200.230 (id. n. 24396027-Pág. 5/6), e o Contrato de Alienação Fiduciária 

em Garantia com Pacto Adjeto de Fiança n. 055002 no id. n. 24396029. 

Decisão n. 27959106, determinando a emenda da inicial, no prazo de 15 

(quinze) dias, para discriminação das abusividades que pretende 

revisionar, com a indicação expressa da cláusula, bem como a 

discriminação das obrigações contratuais controversas e incontroversas, 

nos termos do delineado no art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil e 

na Súmula n. 381 do Superior Tribunal de Justiça. Manifestação da parte 

Autora no id. n. 29230485, narrando a ausência de parâmetros de 

atualizações, sendo que somente perícia contábil financeira poderá 

esclarecer a situação, sendo que a parte Requerida deve indicar as 

condições de reajuste. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. 

Fundamento. Decido. Pois bem. Cabe ao Magistrado o encargo de conduzir 

o processo segundo lição do art. 139 do Código de Processo Civil, na 

função de zelar e dirigir o processo dentro dos ditames legais. O Juiz 

desenvolve cognição ao receber a petição inicial, não se tratando de mero 
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expediente, haja vista que nesta fase visa-se a constatação do 

preenchimento dos requisitos dos arts. 319 e 320, ambos do Código de 

Processo Civil. Com efeito, impõem-se o prévio exame para impedir que 

petições iniciais ineptas possam ensejar prática de atos processuais 

inúteis e desnecessários ou que eventuais defeitos ou irregularidades 

sejam, desde pronto, sanados, dando-se oportunidade ao 

desenvolvimento válido e regular do processo. Cabe ponderar, que a 

decisão n. 27959106, determinou a emenda da inicial para discriminação 

das abusividades que a parte Autora pretende revisionar, com a indicação 

expressa da cláusula, bem como a discriminação das obrigações 

contratuais controversas e incontroversas, nos termos do delineado no 

art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil e na Súmula n. 381 do Superior 

Tribunal de Justiça. Sendo que na manifestação de id. n. 29230485, a 

parte Autora informou tratar-se de situação inusitada, uma vez que não 

existem cláusulas de reajuste expressas nos contratos, não existindo 

parâmetros de atualização, de modo que necessária a realização de 

perícia contábil e atribuição à Requerida para discriminação das condições 

de reajuste contratual. Todavia, a questão não é “inusitada”, e tampouco a 

relação disposta nos autos se apresenta como única de sua espécie, uma 

vez que segundo se extrai da manifestação n. 29230485, estar-se-ia 

diante de contrato financeiro sem disposição de taxas de juros e 

parâmetros, o que não procede. Explico. Os documentos acostados com a 

exordial, informam que a parte Autora aderiu a grupo de consórcio, o qual 

informa os juros e encargos aplicados (id. n. 24396027-Pág. 2), que por 

sua vez deu origem ao contrato de alienação fiduciária, o qual estabelece 

que o valor será pago conforme estabelecido no grupo consorcial, bem 

como estabelece os encargos de inadimplência, consoante se extrai da 

leitura atenta do Contrato de Alienação Fiduciária em Garantia com Pacto 

Adjeto de Fiança n. 055002 no id. n. 24396029, notadamente dos itens “1”, 

“2”, “3” e “6”. Assim, diferente do sustentado pela Autora, o contrato 

dispõe de todos os predicados hábeis a indicação das pretensas 

ilegalidades e abusividades, sendo que o encargo de identificar e 

discriminar sobreditas situações é ônus da parte Autora, descabe, assim, 

atribuir ao Poder Judiciário o encargo de identificar e esmiuçar os pactos 

contratuais na busca de ilegalidades e abusividades. Tal como delineado 

no despacho n. 27959106, ao Magistrado é defeso conhecer de ofício a 

abusividade das cláusulas contratuais, quando ausente pedido específico 

formulado pela parte Requerente. Sobre o tema, eis a redação da Súmula 

n. 381 do Superior Tribunal de Justiça: “Súmula 381. Nos contratos 

bancários, é vedado ao julgador conhecer, de ofício da abusividade das 

cláusulas.” Nesta seara, eis a redação do pedido revisional meritório (id. n. 

24396016-Pág. 31), “in verbis”: “No mérito, que seja julgado inteiramente 

procedente o pedido, com a confirmação dos efeitos da tutela antecipada, 

para confirmar a tutela antecipada no sentido de anular as cláusulas 

contratuais abusivas e revisar o contrato de financiamento de veículo no 

caso concreto para que seja aplicada a taxa de juros e o valor do contrato 

revisado; Que seja a Requerente, exonerada do dever de realizar o 

pagamento de qualquer multa contratual ou juros moratórios a ser pago à 

Requerida;” E na manifestação de emenda n. 29230485, “in litteris”: “Torna 

imperioso, portanto, que seja apurado, por perícia técnica contábil, quais 

os valores a serem pagos, baseados em quais dos contratos dos quais a 

ora Requerente, fora signatária, computando-se todos os valores pagos 

até a presente data, bem como, seja demonstrada com critério, dispostos 

extra contratualmente, o reajuste de 25% (cinco e cinco por cento); Por 

isso MM. Juiz, é que entendemos, seja intimada a Empresa ora Requerida, 

para que a mesma responda aos termos da presenta ação, para que se 

adeque, indicando a que contrato está adstrita a obrigação da Requerente, 

bem como, as condições reais de reajustes anuais, e, não de forma 

aleatória, como sói acontece neste caso em apreço;” Assim, releva notar 

que as sustentações da parte Requerente são genéricas, considerando o 

disposto na decisão que determinou a emenda, sendo que há 

argumentação de cobranças indevidas sem que houvesse correlação 

entre os percentuais supostamente cobrados indevidamente e as 

cláusulas contratuais, bem como em quais contratos constam as supostas 

ilegalidades. Referida situação torna temerária a atuação do Poder 

Judiciário, ante a inviabilização da análise da pretensão autoral por 

ausência de pedido certo e determinado. Em reforço ao exposto, eis o 

delineado pelo Desembargador Dirceu dos Santos nos autos do Recurso 

de Apelação n. 104384/2016: “Sabe-se que ao judiciário não é dado o 

poder de investigar e revisar as cláusulas contratuais pactuadas, de 

forma voluntária, pelos demandantes, a não ser na superveniência de 

acontecimentos imprevistos que tornem a prestação extremamente 

onerosa a uma das partes, causando inegável desequilíbrio contratual. 

Logo, o autor deve sempre ter em mente a aludida limitação para que não 

busque uma prestação jurisdicional de maneira infundada, mesmo sob a 

égide do Código de Defesa do Consumidor, que não afasta a obrigação de 

pedido certo e determinado. Entenda-se como certo e determinado, na 

ação de revisão contratual, que o requerimento deve ser específico em 

relação a determinado negócio jurídico como naquilo que se espera 

conseguir, sob pena de não ser analisado o mérito da petição inicial na 

parte tocante aos contratos não especificados, como ocorreu no caso em 

análise. Com efeito, apesar da parte autora, ora recorrente, ter 

manifestado interesse em rever os encargos contratuais, sequer se 

dignou em apontar, com a precisão exigida pela lei, quais seriam os 

negócios atingidos pela prestação jurisdicionais e onde estariam as 

cláusulas ditas abusivas ou ilegais. Aliás, o núcleo da peça vestibular da 

demanda originária refere-se ao pedido genérico de revisão do contrato 

de financiamento, consignação judicial do valor que entende ser devido e 

afastamento da capitalização de juros. Diz-se genérico porque, embora 

identificado o negócio entabulado e que pretende se revisionar este 

negócio, incumbia ao autor, ora apelante, delinear cada um dos pontos de 

forma específica. Somente tal identificação afastaria a consumação de um 

perigoso julgamento abstrato do feito, ou seja, evitando que se aplica um 

mesmo raciocínio jurídico para situações fáticas diversas. Lembre-se, por 

oportuno, que o pedido inaugural foi para atingir o contrato vigente do 

recorrente com a instituição recorrida, mas não se sabe qual a natureza 

jurídica do negócio questionado, nem mesmo quais as cláusulas que estão 

sendo revistas, dada a forma genérica dos pedidos na peça inicial. 

Expressões genéricas são insuficientes para delimitar a pretensão. Afinal, 

o mínimo que se espera do autor é que aponte as supostas ilegalidades do 

contrato, não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas ou 

ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas do contrato 

firmado. [...] Ressalta-se, portanto, que não há como proferir decisão 

específica se o apelante apresentou situações genéricas, omitindo-se no 

sentido de apontar a infringência à lei na realidade concreta e até mesmo 

declinando o negócio questionado. Apesar de extenso, englobando pedido 

de revisão de cláusulas e ônus sucumbenciais, não se pode descuidar 

que não houve nenhuma manifestação específica acerca dos ajustes 

pactuados entre as partes. Inclusive, desnecessário transcrever todo o 

pedido inicial nesta oportunidade, cumprindo a simples leitura da petição 

inicial. O pedido feito na petição inicial a toda evidência é impreciso e, por 

sua vez, como a referida ação não se encaixa em um dos casos do art. 

286 do CPC/73, nos quais é permitido o pedido genérico, inviabiliza-se a 

prestação jurisdicional. Pensar diferente seria forçar que o Poder 

Judiciário faça um verdadeiro trabalho de garimpagem nos documentos 

para dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito, o que é defeso em 

consideração ao princípio da inércia jurisdicional.” (Sem grifos no original). 

Eis a ementa do recurso supra mencionado: “APELAÇÃO CÍVEL – 

REVISÃO CONTRATUAL – PEDIDO GENÉRICO – IMPOSSIBILIDADE – 

HIPÓTESE FORA DO ROL DO ART. 286 DO CPC/73 – SÚMULA Nº 381 DO 

SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA – RECURSO CONHECIDO E 

DESPROVIDO. Salvo nas hipóteses do art. 286 do CPC/73, é defeso à 

parte apresentar pedido genérico, pois a jurisdição só atua sobre fatos 

concretos, não podendo o judiciário fazer trabalho de garimpagem, para 

dizer, depois, se lhe cabe ou não algum direito. “Nos contratos bancários, 

é vedado ao julgador conhecer, de ofício, da abusividade das cláusulas.” 

(Súmula nº 381 do STJ). O mínimo que se espera do autor em uma 

demanda judicial é que aponte as supostas ilegalidades em cada contrato 

a ser revisionado, não basta o simples discorrer sobre eventuais abusivas 

ou ilegais, de forma abrangente, sem se ater às cláusulas ditas 

irregulares.” (Ap 104384/2016, DES. DIRCEU DOS SANTOS, QUINTA 

CÂMARA CÍVEL, Julgado em 23/11/2016, Publicado no DJE 30/11/2016). 

(Sem grifos no original). A parte Autora também descumpriu com o 

determinado no art. 330, § 2º, do Código de Processo Civil, por não 

discriminar as obrigações contratuais controvertidas e incontrovertidas. 

Caberia à parte Autora encomendar estudo/perícia contábil para melhor 

elucidação do pacto contratual entabulado, junto a particular competente, 

não transferir o ônus de prova pericial ao Poder Judiciário. Por fim, no 

tocante ao indeferimento da exordial, tem-se que a ilegalidade reside no 

indeferimento da inicial sem prévia oportunidade de emenda ou 

complementação. Contudo, havendo este ato processual e não tendo a 

parte se desincumbido neste ínterim, possível o indeferimento da exordial. 

Diante do exposto, com fundamento no artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE 
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MÉRITO, para indeferir a petição inicial. Lado outro, considerando os 

depósitos judiciais realizados espontaneamente pela Requerente, ante a 

ausência de decisão judicial deferindo ou autorizando os depósitos, 

determino sua devolução. Intime-se a parte Autora para que no prazo de 

15 (quinze) dias, informe nos autos os dados bancários necessários à 

expedição do alvará. Custas pela parte Requerente, e incabíveis 

honorários advocatícios. Transitada em julgado, arquive-se, observando 

as cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT. Cássio Luís Furim 

Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000967-80.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

REGIVALDO MOREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIORDANO DIEGO PROCESKI OAB - MT0015106A (ADVOGADO(A))

MILENE REGINA GRISA OAB - PR60228 (ADVOGADO(A))

MIRCEIA MARIA ELY OAB - MT16141/O (ADVOGADO(A))

CESAR AUGUSTO SILVEIRA OAB - MT21957-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO ZANOTELLI ZANELLA (REU)

FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LIVIA COMAR DA SILVA OAB - MT7650-B (ADVOGADO(A))

PEDRO OVELAR OAB - MT6270-O (ADVOGADO(A))

VALDINEIA MIQUELIN BERTAN OAB - MT7249-E (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: 

1000967-80.2018.8.11.0045 AUTOR(A): REGIVALDO MOREIRA DA SILVA 

REU: FUNDACAO LUVERDENSE DE SAUDE, LUIZ ANTONIO ZANOTELLI 

ZANELLA Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas 

que pretendem produzir, indicando, objetivamente, os fatos que desejam 

demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. Em seguida, venham os autos 

conclusos para o saneamento do feito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 

28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002004-74.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SANTANDER BRASIL ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO ROBERTO ROMAO OAB - SP209551-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISA MARIE RAMOS 39960591832 (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: 

1002004-74.2020.8.11.0045 REQUERENTE: SANTANDER BRASIL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIO LTDA. REQUERIDO: LISA MARIE 

RAMOS 39960591832 Vistos etc. Intime-se a parte autora, via advogado 

constituído, para juntar aos autos o comprovante de recolhimento das 

custas judiciais, no prazo de 30 (trinta) dias, nos termos do art. 456, §1º 

da CNGC/TJMT, sob pena de cancelamento da distribuição. Certificado o 

decurso do prazo, à conclusão. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Às providências. Lucas do Rio Verde, 28 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1003819-77.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F M QUEIROZ CUNHA - ME (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIDNEIA ADRIANA FAVERO OAB - MT0005220A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EMBARGADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

ALESSANDRO TARCISIO ALMEIDA DA SILVA OAB - MT4677-O 

(ADVOGADO(A))

PEDRO SYLVIO SANO LITVAY OAB - MT7042-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003819-77.2018.8.11.0045. 

EMBARGANTE: F M QUEIROZ CUNHA - ME EMBARGADO: COOPERATIVA 

DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E EMPRESARIOS 

DE MATO GROSSO Vistos etc. 1. Homologo, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, o acordo entabulado entre as partes à ID Num. 

18946053 - Pág. 1/9 dos autos. 2. Nos moldes dos artigos 922 do Código 

de Processo Civil, declaro suspenso o presente feito durante o prazo 

concedido para cumprimento voluntário da obrigação. Findo o prazo sem 

cumprimento da obrigação, o processo retomará o seu curso, tendo como 

parâmetro o acordo homologado. 3. Efetuado o pagamento, volte-me 

concluso para extinção. 4. Custas e honorários, nos termos do acordo. 5. 

Junte-se cópia da presente decisão, nos autos de embargos à execução 

n° 1003819-77.2018.8.11.0045. 6. Intime(m)-se. Cumpra-se.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003389-96.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO (AUTOR(A))

MARCO ANTONIO PARZIANELLO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE SOUZA SOLIGO OAB - MS16314 (ADVOGADO(A))

ROBERTO SOLIGO OAB - MS2464-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIAGRIL LTDA (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: 

1003389-96.2016.8.11.0045 AUTOR(A): MARCO ANTONIO PARZIANELLO, 

ROSANE MARIA BUENO PARZIANELLO REU: FIAGRIL LTDA Vistos etc. 

Intimem-se as partes para especificarem as provas que pretendem 

produzir, indicando, objetivamente, os fatos que desejam demonstrar, no 

prazo de 15 (quinze) dias. Após, venham os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado da lide. Cumpra-se. Lucas do Rio 

Verde, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002783-63.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SAULO RONALD FERNANDES DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (ADVOGADO(A))

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NELIO NERES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

SERGIO SOARES DE LIMA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(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: 

1002783-63.2019.8.11.0045 REQUERENTE: SAULO RONALD FERNANDES 

DE SOUSA REQUERIDO: NELIO NERES DE OLIVEIRA, SERGIO SOARES DE 

LIMA Vistos etc. Intimem-se as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, indicando, objetivamente, os fatos que desejam 

demonstrar, no prazo de 15 (quinze) dias. Após, à conclusão, para 

saneamento do feito. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde, 28 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003211-79.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DOS MEDICOS, PROFISSIONAIS DA SAUDE E 

EMPRESARIOS DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MIKAEL AGUIRRE CAVALCANTI OAB - MT9247-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

F M QUEIROZ CUNHA - ME (EXECUTADO)

FRANCISCO MARCONE QUEIROZ CUNHA (EXECUTADO)

REJANE APARECIDA RODRIGUES CUNHA (EXECUTADO)

 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR A PARTE EXEQUENTE A 

MANIFESTAR-SE NO FEITO, EM ESPECIAL QUE DIGA QUANTO AO 

CUMPRIMENTO DO ACORDO ENTABULADO, DIZENDO E REQUERENDO O 

QUE ENTENDER DE DIREITO.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002393-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE FREITAS NEUBUSER (REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO DO DOUTO ADVOGADO DA PARTE AUTORA PARA QUE 

MANIFESTAÇÃO : "Certifico que em cumprimento ao mandado de busca e 

apreensão, em diligência,me dirigi, por duas vezes em dias distintos, até a 

Rua Nápoli n. 930-S, Bairro Veneza, (casa de madeira, cor branca) nesta 

cidade, onde, dado as devidas buscas, não localizei o bem descrito no 

mandado, até a presente data, sendo que em ambas as vezes, não fui 

atendido por nenhuma pessoa, encontrando a residência fechada, 

constatando, ainda, que, nesta data, encontrava afixada no mura da casa, 

uma placa de venda do imóvel da Imobiliária Nossa Casa. Motivos pelos 

quais deixei de apreender o bem descrito no mandado. Sendo assim e 

decorrido o prazo para cumprimento do mandado, faço a sua devolução.

Ato Ordinatório Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000211-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO LUZ PEREIRA OAB - MT0018473S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO CESAR ANGELI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE CERTIDÃO TRIAGEM Certifico que, nesta data, encaminho-os 

autos à Contadoria. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de março de 2020. LEILA 

CRISTINA DE LIMA GOMES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 2ª VARA DE 

LUCAS DO RIO VERDE E INFORMAÇÕES: AVENIDA MATO GROSSO, 

1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 

78455-000 TELEFONE: (65) 35492787

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000489-09.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES LIMA FELISBERTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSLEINE VIRGINIA FERREIRA OAB - MT0016427A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000489-09.2017.8.11.0045. AUTOR(A): 

LOURDES LIMA FELISBERTO RÉU: ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. 1. Não ocorre nenhuma hipótese 

de extinção do processo (CPC, art. 354), nem de julgamento antecipado 

(parcial ou total) do mérito (CPC, art. 355 e 356), de modo que fixo os 

pontos controvertidos (CPC, art. 357, II) seguintes: a) Se o consumo 

efetivo de energia elétrica pela parte autora durante o período de março de 

2015 a outubro de 2016, corresponde ao consumo faturado, conforme 

demonstrativo Id. 4816815 p. 1; b) Havendo comprovado consumo 

superior ao faturado, se o valor a ser recuperado, corresponde aos 

valores indicados no demonstrativo citado (Id. 4816815); c) demais pontos 

que sejam verificados no decorrer da instrução pelo juízo como sendo de 

interesse para o deslinde da causa. 2. Ante a clara hipossuficiência do 

consumidor na relação de consumo, a inversão do ônus da prova é 

medida necessária, nos termos do art. 6, VIII do CDC, de modo que se 

impõe ao deferimento do pedido em comento. 3. Julgo, ainda, o processo 

saneado, uma vez que presentes se fazem os pressupostos de 

desenvolvimento válido e regular do processo, bem como as condições 

para o exercício da ação. 4. A parte requerida pugnou pela prova pericial 

(Id. 12242716); a parte autora, de outro lado, pugnou pela produção de 

prova testemunhal (Id. 12464563). 5. Indefiro a produção de prova 

testemunhal, visto que a análise meritória visa esclarecer acerca do direito 

da parte requerida em realizar a cobrança de valor residual referente ao 

consumo de energia elétrica pela parte requerente, sob a alegação de que 

o mesmo não foi faturado, sendo que tal análise depende unicamente de 

prova pericial em justaposição com a documental. 6. Para a prova pericial, 

NOMEIO a empresa Real Brasil Consultoria, que deverá ser intimada na 

pessoa de seu representante legal, com endereço na Av. Historiador 

Rubens de Mendonça, n.º 1856 Sl. 1403, Bosque da Saúde, Cuiabá-MT, 

CEP 78050-000, independentemente de compromisso, devendo o perito 

desempenhar seu múnus na forma dos artigos 466 e 473 CPC. 7. A 

empresa nomeada deverá ser intimada para a realização do exame 

pericial, informando nos autos data, com antecedência de 30 (trinta) dias, 

a fim da Serventia cumprir todos os atos necessários, bem como para, no 

prazo de cinco (05) dias, apresentar proposta de honorários. A requerida 

responderá pelos honorários relativos à perícia solicitada. Assim que 

apresentada a proposta de honorários pelo perito, intime-se-a para 

depositar o valor, no prazo de cinco (05) dias, a fim de que o feito possa 

prosseguir. Defiro, desde logo, o levantamento de 50% do valor dos 

honorários periciais a favor do perito, antes do início da perícia. Fixo o 

prazo de 60 (sessenta) dias para entrega do laudo, contados da data da 

perícia. 8. Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, indicar 

assistente técnico e apresentar quesitos, caso entendam necessário 

(CPC, art. 465). 9. Após, realizada a perícia e apresentado o respectivo 

laudo, intimem-se às partes para, querendo, apresentarem manifestação, 

no prazo comum de 15 (quinze) dias em alegações finais, podendo o 

assistente técnico de cada uma das partes, em igual prazo, apresentar 

seu respectivo parecer (CPC, art. 477, §1º). 10. Expeça-se o necessário. 

11. Intimem-se. Cumpra-se. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de novembro de 

2018. Gleidson de Oliveira Grisoste Barbosa Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001919-25.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

HFC CONSTRUTORA E ENGENHARIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GIZELI PAULINA HOLZ OAB - MT22586/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (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: 

1001919-25.2019.8.11.0045 AUTOR(A): HFC CONSTRUTORA E 

ENGENHARIA LTDA REU: MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE Vistos etc. 

Arquivem-se os autos com as baixas e anotações de estilo. Às 

providências. Lucas do Rio Verde, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003092-55.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. C. D. A. (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

A. F. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 
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(ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

LUCAS DO RIO VERDE 2ª VARA DE LUCAS DO RIO VERDE AVENIDA 

MATO GROSSO, 1912, JARDIM DAS PALMEIRAS, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ALETHEA ASSUNCAO 

SANTOS PROCESSO n. 1003092-55.2017.8.11.0045 Valor da causa: R$ 

937,00 ESPÉCIE: [Relações de Parentesco]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO 

ATIVO: Nome: FRANCIANE CASSIANO DE ARAUJO Endereço: AVENIDA 

MATO GROSSO, 3192-S, JARDIM PRIMAVERA, LUCAS DO RIO VERDE - 

MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ALLAN FELLIPE PESSOA 

Endereço: AVENIDA DA FÉ, S/N, CADEIA PÚBLICA, TESSELE JUNIOR, 

LUCAS DO RIO VERDE - MT - CEP: 78455-000 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO do Dr. Sérgio Alberto Botezini do Núcleo de Prática Jurídica da 

Faculdade La Salle, de sua nomeação como curador especial do 

requerido, réu preso revel, nos termos do disposto no artigo 72, inciso II do 

Código de Processo Civil, devendo apresentar resposta, no prazo legal. 

LUCAS DO RIO VERDE, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela Consolidação das Normas 

Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça OBSERVAÇÕES: O processo 

está integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003690-38.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FIAGRIL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO ALEXANDRE DE OLIVEIRA GUTIERRES OAB - SP237773 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENIR JOSE DALLABRIDA (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: 

1003690-38.2019.8.11.0045 EXEQUENTE: FIAGRIL EXECUTADO: CENIR 

JOSE DALLABRIDA Vistos etc. Trata-se de cumprimento de sentença 

proposto por Fiagril Ltda em desfavor de Cenir José Dallabrida, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra o exequente, em síntese, que o 

executado firmou acordo nos autos de nº 1004868-27.2016.8.11.0045, 

conforme decisão juntada à inicial, no entanto, deixou de cumprir a 

obrigação. Compulsando aos autos, constato que o acordo fora firmado 

em processo proposto eletronicamente e, via de regra, far-se-á o 

cumprimento da sentença nos próprios autos, a requerimento do 

exequente. Diante do exposto, entendo pertinente que o exequente 

promova o cumprimento de sentença nos autos que constituiu o título 

executivo judicial que pretende executar, ou seja, no feito de nº 

1004868-27.2016.8.11.0045, que sequer foi arquivado. Dessa maneira, 

determino o arquivamento destes autos com as baixas e anotações de 

estilo. Intime-se. Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002829-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SIDNEI BALDI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE FIGUEREDO DA SILVA OAB - MT21214/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RICHARD SHINJI OSUGUI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ITAMAR DE CAMARGO VIEIRA JUNIOR OAB - MT0013224A 

(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: 

1002829-57.2016.8.11.0045 EXEQUENTE: SIDNEI BALDI EXECUTADO: 

RICHARD SHINJI OSUGUI VISTOS ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DECLARATÓRIOS apresentados pelo executado, por meio dos quais se 

insurge contra a sentença que homologou o acordo, alegando que houve 

contradição e obscuridade, vez que o correto seria a homologação da 

desistência (Id. 13183347), bem como aduzindo que não houve a 

determinação de baixa dos gravames. O exequente se manifestou no Id. 

31191401, contrariamente ao acolhimento dos embargos. Conheço o 

presente recurso, eis que satisfeitos seus pressupostos de 

admissibilidade. Aduz o embargante, em síntese, que a sentença proferida 

nos autos apresenta vícios em razão de ter sido homologado acordo 

firmado em outro feito, quando o correto seria a homologação da 

desistência da presente execução. Entendo que não merecem prosperar 

os argumentos do exequente, vez que, embora não tenha sido firmado 

nestes autos, é certo que o acordo realizado entre as partes, em autos 

diversos, pondo fim à presente demanda, traduz a vontade das partes de 

extinção deste feito, o que, de fato, ocorreu. Ademais, quanto à baixa do 

gravame, verifico que o exequente comprovou ter procedido ao ato (Id. 

31191401), restando prejudicado o pleito. Diante do exposto, CONHEÇO 

DOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO PARA NEGAR-LHES PROVIMENTO, 

mantendo-se incólume a referida sentença pelos seus próprios 

fundamentos. Intime-se. Lucas do Rio Verde, 27 de abril de 2020. Alethea 

Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001469-87.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ANA PAULA GRANDIM SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (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: 

1001469-87.2016.8.11.0045 REQUERENTE: ANA PAULA GRANDIM 

SOUSA REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - 

INSS 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, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001177-34.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:
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ADRIANE PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAIANY FRANK OAB - MT19270/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE TRABALHO 

MÉDICO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANA ELISA DEL PADRE DA SILVA OAB - MT0015318S (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: 

1001177-34.2018.8.11.0045 REQUERENTE: ADRIANE PEREIRA 

REQUERIDO: UNIMED NORTE DE MATO GROSSO - COOPERATIVA DE 

TRABALHO MÉDICO Vistos etc. Diante da aceitação do encargo pelo 

perito e dando continuidade ao trâmite processual, homologo os quesitos e 

a indicação de assistente técnico pela requerida, conforme documento 

acostado ao Id. 14699291. Fixo como quesitos do Juízo: 1) O gigantismo 

mamário apresentado pela autora poderia implicar dano atual ou futuro a 

sua saúde? Em caso positivo, quais seriam esses danos? Alguns desses 

danos chegaram a ser apresentados pela autora? 2) A cirurgia de 

redução de mamas, no presente caso, tinha finalidade estética? Intime-se 

o profissional a fim de que informe nos autos a data da realização da 

perícia, com antecedência de 30 (trinta) dias, a fim de que a Serventia 

possa cumprir todos os atos necessários. Caso a documentação 

acostada aos autos não seja suficiente, desde já determino à autora que 

apresente os documentos necessários, a critério do perito. Fixo o prazo 

de 30 (trinta) dias para entrega do laudo, contados da data da perícia, 

devendo ser respondidos os quesitos do Juízo e aqueles apresentados no 

Id. 14699291. Os assistentes técnicos, oferecerão seus pareceres no 

prazo comum de 15 (quinze) dias, após intimadas as partes da 

apresentação do laudo (CPC/2015, art. 477, §1º). Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003682-95.2018.8.11.0045

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:

DIMAS TEIXEIRA VIANA (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: 

1003682-95.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: DIMAS TEIXEIRA VIANA Vistos etc. 

Trata-se de ação de busca e apreensão proposta por Banco Bradesco 

Financiamentos S.A. em desfavor de Dimas Teixeira Viana, ambos 

devidamente qualificados nos autos. O requerente pugnou pela 

desistência da ação, conforme manifestação retro (ID 18083128). 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, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção 

Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001365-27.2018.8.11.0045

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:

WHILLIAN CARLOS DA ROSA ROSSETTO (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: 

1001365-27.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: WHILLIAN CARLOS DA ROSA 

ROSSETTO Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A. em desfavor de Whillian Carlos 

da Rosa Rossetto, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

requerente pugnou pela desistência da ação, conforme manifestação retro 

(ID 14292764). 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 pelo 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, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001732-85.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS BISPO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

AURELINA DO NASCIMENTO CAMPOS LIMA OAB - MT0019733A 

(ADVOGADO(A))

ANGELA FLAVIA XAVIER MESQUITA OAB - MT19168/O (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: 

1001732-85.2017.8.11.0045 AUTOR(A): JORGE LUIS BISPO REU: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de auxílio doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez proposta por Jorge Luis Bispo em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o requerimento 

administrativo foi indeferido indevidamente e que preenche os requisitos 

legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi indeferida a tutela 

de urgência e determinada a citação e realização de perícia médica (ID 

7298994). O requerido apresentou resposta à inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos (ID 8301310). O requerente impugnou a 

resposta à inicial (ID 8301314). O laudo da perícia médica realizada com a 

parte autora foi juntado aos autos (ID 18648761 e 18648768), tendo o 

requerente pugnado pelo julgamento procedente dos pedidos e o 

requerido deixado transcorrer “in albis” o prazo de manifestação. É O 

RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e 

desenvolvimento válido e regular da relação jurídica processual, bem como 

as condições da ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora 

a concessão do benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez 

ou, alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra incapacitado 

permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

carência exigida, será devida ao segurado que, estando ou não em gozo 
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de auxílio-doença, for considerado incapaz e insusceptível de reabilitação 

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

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

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

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

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

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

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

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurado do autor 

restou demonstrada pela documentação de ID 8301311 e 6833118, que 

também comprova a carência necessária para a concessão do benefício 

ora pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o laudo pericial acostado 

aos autos comprova que o requerente sofre de sequelas de tuberculose, 

fibrose pulmonar bilateral, bronquiectasias e desvio do mediastino, que 

implicam incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por ele 

(ID 18648761 e 18648768). Consta do laudo pericial, ainda, a 

impossibilidade de reabilitação do requerente ante sua incapacidade 

laborativa total e permanente, razão pela qual se impõe o reconhecimento 

de impossibilidade de readequação a outra atividade que lhe garanta a 

subsistência. Nesse contexto, garante a lei que se a segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentadoria por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o 

pedido e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no 

pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no 

valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º 

salário, devido desde a data do indeferimento do requerimento 

administrativo (20 de dezembro de 2016). Outrossim, defiro a tutela de 

urgência pleiteada ante o perigo de dano que o requerente está sujeito, 

haja vista o caráter alimentar do benefício concedido e, por consequência, 

determino a imediata implantação do benefício, sob pena de incidência de 

multa diária no valor de R$ 100,00 (cem reais) até o limite de R$ 2.000,00 

(dois mil reais), a partir do 1º dia útil após o recebimento do ofício pela 

EADJ – Equipe de Atendimento de Demanda Judicial. Consigno que a 

correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante 

Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais 

nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei 8.620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 

7.603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 

3º, inciso II, CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Tópico síntese do julgado: a) nome do segurado: Jorge Luis Bispo; b) 

benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) renda mensal atual: 

100% (cem por cento) do salário de benefício; d) data de início do 

benefício – DIB: 20 de dezembro de 2016 (data do indeferimento 

administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data 

do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo 

para cumprimento da presente decisão: a partir do 1º dia útil após o 

recebimento pela EADJ – Equipe de Atendimento de Demanda Judicial. 

Lucas do Rio Verde, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002866-50.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

TEREZINHA APARECIDA ALVES DE ANDRADE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

ALEXANDRA NISHIMOTO BRAGA SAVOLDI OAB - MT0009216A-O 

(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: 

1002866-50.2017.8.11.0045 AUTOR(A): TEREZINHA APARECIDA ALVES 

DE ANDRADE REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL 

Vistos etc. Trata-se de ação previdenciária para restabelecimento de 

auxílio doença c/c conversão em aposentadoria por invalidez proposta por 

Teresinha Aparecida Alves de Andrade em desfavor do Instituto Nacional 

do Seguro Social – INSS, ambos devidamente qualificados nos autos. 

Narra, em síntese, que o benefício foi cessado sendo que os requisitos 

legais para recebimento do mesmo permanecem. Recebida a inicial, foi 

indeferido o pleito liminar, bem como determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 9338227). O requerido apresentou resposta à inicial e 

pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 9762739). A parte autora 

impugnou a resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos 

formulados (ID 12542879). O laudo da perícia médica realizada com a 

parte autora foi juntado aos autos (ID 18258286, 18258642 e 18258645), 

tendo a parte requerente se manifestado acerca do laudo no ID. 

21581741, e a autarquia requerida permaneceu inerte a despeito de 

devidamente intimada para se manifestar (ID 22160697). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento 

válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da 

ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora a 

concessão/restabelecimento do benefício previdenciário de aposentadoria 

por invalidez ou, alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra 

incapacitada permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 

da Lei nº 8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício 

de aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

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

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

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

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

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

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 
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II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurada da autora 

resta demonstrada pela documentação de ID (9278577), que também 

comprova a carência necessária para a concessão do benefício ora 

pleiteado. O laudo da perícia médica (ID. 18258286, 18258642 e 

18258645), elaborado por profissional habilitado e nomeado por este 

Juízo, informou que a requerente teve necrose advinda de picada por 

animal peçonhento em pé e grande cicatriz retrátil, consignando que a 

requerente encontra-se incapacitada para trabalhos braçais, havendo 

reserva física para trabalhos não braçais. Assim, conforme evidencia o 

laudo pericial, a requerente é suscetível de reabilitação profissional para 

outra atividade laborativa. Diante desse cenário, faz-se cabível a 

concessão do benefício previdenciário de auxílio-doença, haja vista que a 

incapacidade para a realização de atividades laborais pela parte autora é 

parcial e permanente. Assim, resta evidente o preenchimento dos 

requisitos previstos no artigo 59 da Lei 8.213/91, que dispõe: Art. 59. O 

auxílio-doença será devido ao segurado que, havendo cumprido, quando 

for o caso, o período de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado 

para o seu trabalho ou para a sua atividade habitual por mais de 15 

(quinze) dias consecutivos.” No mais, a jurisprudência alberga a 

pretensão do autor. Nesse sentido: PREVIDENCIÁRIO. AUXÍLIO-DOENÇA. 

INCAPACIDADE. PARCIAL E PERMANENTE. REQUISITOS LEGAIS 

PREENCHIDOS. FIXAÇÃO DA DATA DA CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO. 1. Os 

requisitos do benefício postulado são a incapacidade laboral, a qualidade 

de segurado e a carência, esta fixada em 12 contribuições mensais, nos 

termos do art. 25 e seguintes da Lei nº 8.213/1991. Deve ser observado 

ainda, o estabelecido no art. 26, inciso II e art. 151, da Lei 8.213/1991, 

quanto aos casos que independem do cumprimento da carência; bem 

como o disposto no parágrafo único, do art. 24, da Lei 8.213/1991. 2. No 

caso dos autos, considerando os termos das apelações apresentadas, 

não mais reside controvérsia sobre as matérias relacionadas à existência 

de incapacidade parcial e permanente, qualidade de segurado e 

respectiva carência, bem como data do início do benefício a partir da sua 

anterior cessação na via administrativa (29.05.2018). 3. A teor do art. 101 

da Lei nº 8.213/91, na redação dada pela Lei nº 9.032/95, é obrigatório o 

comparecimento do segurado aos exames médicos periódicos, sob pena 

de suspensão do benefício, assim como a submissão aos programas de 

reabilitação profissional ou tratamentos prescritos e custeados pela 

Previdência Social, ressalvadas as intervenções cirúrgicas e transfusões 

sanguíneas, porque facultativas. É dever do INSS, portanto, conceder o 

benefício de auxílio-doença à parte autora e submetê-la a processo de 

reabilitação profissional, nos termos do referido artigo 62 da Lei nº 

8.213/91, mantendo o benefício enquanto a reabilitação não ocorra. O 

termo inicial do benefício deve ser fixado a partir da data da indevida 

cessação (29.05.2018), observada eventual prescrição quinquenal. 4. No 

tocante ao termo final do benefício, o INSS deverá submeter a parte autora 

a reavaliação médica, por meio de nova perícia a ser realizada pela 

autarquia, ou, se for o caso, submetê-la a processo de reabilitação 

profissional. 5. A correção monetária deverá incidir sobre as prestações 

em atraso desde as respectivas competências e os juros de mora desde a 

citação, observada eventual prescrição quinquenal, nos termos do Manual 

de Orientação de Procedimentos para os Cálculos na Justiça Federal, 

aprovado pela Resolução nº 267/2013, do Conselho da Justiça Federal (ou 

aquele que estiver em vigor na fase de liquidação de sentença). Os juros 

de mora deverão incidir até a data da expedição do PRECATÓRIO/RPV, 

conforme entendimento consolidado pela colenda 3ª Seção desta Corte. 

Após a expedição, deverá ser observada a Súmula Vinculante 17. 6. Com 

relação aos honorários advocatícios, tratando-se de sentença ilíquida, o 

percentual da verba honorária deverá ser fixado somente na liquidação do 

julgado, na forma do disposto no art. 85, § 3º, § 4º, II, e § 11, e no art. 86, 

todos do CPC/2015, e incidirá sobre as parcelas vencidas até a data da 

decisão que reconheceu o direito ao benefício (Súmula 111 do STJ). 7. 

Apelações desprovidas. Fixados, de ofício, os consectários legais". (TRF 

3ª Região, 10ª Turma, ApCiv - APELAÇÃO CÍVEL - 

5105828-21.2018.4.03.9999, Rel. Desembargador Federal NELSON DE 

FREITAS PORFIRIO JUNIOR, julgado em 23/04/2019, Intimação via sistema 

DATA: 26/04/2019) Dessa forma, considerando que o(a) autor(a) 

comprovou os requisitos necessários para o auxílio-doença, a implantação 

do benefício é medida que se impõe, fixando-se como termo inicial a data 

da cessação do benefício (17.03.2017), devendo serem descontados 

eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de posterior 

deferimento do benefício. O benefício deverá ser mantido até que a 

segurada seja considerada reabilitada para o desempenho de atividade 

que lhe garanta a subsistência ou, quando considerada não recuperável, 

seja aposentada por invalidez (art. 62 da Lei 8.213), ficando obrigada, 

porém, a se submeter a processo de reabilitação profissional para o 

exercício de outra atividade, a ser prescrito e custeado pelo INSS, não 

podendo, contudo, ser compelida a procedimentos cirúrgicos e/ou a 

transfusão de sangue. ANTE O EXPOSTO, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTE o pedido contido na inicial, para o fim de, nos termos dos 

artigos 59 e 62 da Lei 8.213/91, condenar o requerido no pagamento ao(a) 

autor(a) do benefício previdenciário de auxílio-doença, no valor a ser 

calculado de acordo com a legislação específica, inclusive 13º salário, 

desde a data da cessação do auxílio doença (17.03.2017), 

descontando-se eventuais valores que já tenham sido pagos em razão de 

posterior deferimento ou restabelecimento do benefício. Considerando que 

o benefício deverá ser mantido até que a segurada seja considerada 

reabilitada para o desempenho de atividade que lhe garanta a subsistência 

ou, quando considerada não recuperável, seja aposentada por invalidez 

(art. 62 da Lei 8.213), ficando obrigada, porém, a se submeter a processo 

de reabilitação profissional para o exercício de outra atividade, a ser 

prescrito e custeado pelo INSS, não podendo, contudo, ser compelida a 

procedimentos cirúrgicos e/ou a transfusão de sangue. Destacando que a 

prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido da 

parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora não possui 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar. Consigno que a correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 

art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): Teresinha 

Aparecida Alves de Andrade; b) benefício concedido: auxílio-doença; c) 

renda mensal atual: 91% do salário de benefício; d) data de início do 

benefício – DIB: 17.03.2017 (data de cessação do benefício); e) renda 

mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do pagamento: a 

depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para cumprimento da 

presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 28 de abril de 

2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002799-51.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CARLOS DOS 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)

Magistrado(s):

ALETHEA ASSUNCAO SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DA 

COMARCA DE LUCAS DO RIO VERDE Número do Processo: 

1002799-51.2018.8.11.0045 REQUERENTE: JOSE CARLOS DOS SANTOS 

REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. 

Trata-se de ação previdenciária para concessão de auxílio doença c/c 

conversão em aposentadoria por invalidez proposta por José Carlos dos 

Santos em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos 

devidamente qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o 

requerimento administrativo foi indeferido indevidamente e preenche os 

requisitos legais para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi 

indeferido o pleito liminar, bem como determinada a citação e realização de 

perícia médica (ID 14226679). O requerido apresentou resposta à inicial e 
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pugnou pela improcedência dos pedidos (ID 15782448). A parte autora 

impugnou a resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos 

formulados (ID 16073204). O laudo da perícia médica realizada com a 

parte autora foi juntado aos autos (ID 18436469, 18436479 e 18436695), 

tendo a parte requerente se manifestado acerca do laudo no ID. 

19064666, e a parte requerida permanecido inerte, a despeito de 

devidamente intimada para se manifestar (ID 20721563). É O RELATÓRIO. 

DECIDO. Presentes os pressupostos de existência e desenvolvimento 

válido e regular da relação jurídica processual, bem como as condições da 

ação, passo à analise do mérito. Pretende a parte autora a concessão do 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez ou, 

alternativamente, de auxílio doença, vez que se encontra incapacitada 

permanentemente para suas atividades habituais. O artigo 42 da Lei nº 

8.213/91, ao tratar dos requisitos para a concessão do benefício de 

aposentadoria por invalidez, estabelece, expressamente: “Art. 42. A 

aposentadoria por invalidez, uma vez cumprida, quando for o caso, a 

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

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

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

paga enquanto permanecer nesta condição.” Portanto, para a concessão 

do benefício de aposentadoria por invalidez, deve o interessado 

comprovar seu vínculo com a Previdência Social, a incapacidade 

permanente para o trabalho, a impossibilidade de reabilitação para o 

desempenho de outra atividade que possa garantir sua subsistência, a 

carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), 

à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou causa e de 

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

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

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de auxílio-doença, a Lei nº 

8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será devido ao segurado que, 

havendo cumprido, quando for o caso, o período de carência exigido 

nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou para a sua atividade 

habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” Os requisitos para a 

concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo do segurado com a 

Previdência Social, a incapacidade temporária para o trabalho, a carência 

de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei nº 8.213/91), à 

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

doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de segurado 

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

de alguma das doenças e afecções especificados em lista elaborada 

pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência Social (art. 26, 

II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de segurado do autor 

resta demonstrada pela documentação de ID (14130137 p. 18/19), que 

também comprova a carência necessária para a concessão do benefício 

ora pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o laudo pericial acostado 

aos autos comprova que o requerente sofre de osteofitose cervical, 

dorsal e lombar, bem como discopatia dorsal, que implicam incapacidade 

para as atividades rotineiramente exercidas por ele (ID 18436469, 

18436479 e 18436695). Consta do laudo pericial, ainda, a impossibilidade 

de reabilitação do requerente ante sua incapacidade laborativa total e 

permanente. Nesse contexto, garante a lei que se a parte segurada for 

considerada não-recuperável, que é justamente o que ocorre no caso em 

tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, será concedida 

aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido 

e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - INSS no pagamento de 

benefício previdenciário de aposentadoria por invalidez, no valor de 100% 

(cem por cento) do salário de benefício, inclusive 13º salário, devido 

desde a data do requerimento administrativo (14.05.2018). Destacando 

que a prova inequívoca foi estabelecida na sentença, e diante do pedido 

da parte e da verossimilhança das alegações já enfrentadas na presente 

decisão, defiro a antecipação de tutela, para o fim de determinar o 

estabelecimento da aposentadoria, nos termos já expressos no dispositivo 

da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que a parte autora não possui 

capacidade de trabalho, o que gera o perigo de dano irreparável, vez que 

o benefício tem caráter alimentar. Consigno que a correção monetária 

deve ser feita com base nos índices do Manual de Cálculos da Justiça 

Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em vigor da Lei nº 

11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 1% ao mês, a 

partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a partir da 

edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de Seguro Social 

ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 10% (dez) por 

cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da prolação da 

sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante Súmula 111 do 

STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais nos termos do 

art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 7603/01. 

Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito controvertido não 

excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 3º, inciso II, CPC). 

Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as baixas e anotações 

de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) segurado(a): José 

Carlos dos Santos; b) benefício concedido: aposentadoria por invalidez; c) 

renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário de benefício; d) data 

de início do benefício – DIB: 14.05.2018 (data requerimento administrativo); 

e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo INSS; f) data do início do 

pagamento: a depender da intimação do INSS; g) prazo mínimo para 

cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. Lucas do Rio Verde, 28 

de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001778-40.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON FAUSTO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GILMAR LUIZ ZANATTA OAB - MT23374/O (ADVOGADO(A))

CLAUDIA DOS SANTOS OLIVEIRA OAB - MT23349/O (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: 

1001778-40.2018.8.11.0045 AUTOR(A): GILSON FAUSTO REU: INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Vistos etc. Trata-se de ação 

previdenciária para concessão de auxílio doença c/c conversão em 

aposentadoria por invalidez proposta por Gilson Fausto em desfavor do 

Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. Narra, em síntese, que o requerimento 

administrativo foi indeferido indevidamente e preenche os requisitos legais 

para obtenção do benefício. Recebida a inicial, foi deferido o pleito liminar, 

bem como determinada a citação e realização de perícia médica (ID 

13140218). O requerido apresentou resposta à inicial e pugnou pela 

improcedência dos pedidos (ID 13812276). A parte autora impugnou a 

resposta à inicial e pugnou pela procedência dos pedidos formulados (ID 

14830135). O laudo da perícia médica realizada com a parte autora foi 

juntado aos autos (ID 17349375, 17349376 e 17349377), tendo a parte 

requerente se manifestado acerca do laudo no ID. 21356540, e a parte 

requerida permanecido inerte, a despeito de devidamente intimada para se 

manifestar (ID 21100364). É O RELATÓRIO. DECIDO. Presentes os 

pressupostos de existência e desenvolvimento válido e regular da relação 

jurídica processual, bem como as condições da ação, passo à analise do 

mérito. Pretende a parte autora a concessão do benefício previdenciário 

de aposentadoria por invalidez ou, alternativamente, de auxílio doença, 

vez que se encontra incapacitada permanentemente para suas atividades 

habituais. O artigo 42 da Lei nº 8.213/91, ao tratar dos requisitos para a 

concessão do benefício de aposentadoria por invalidez, estabelece, 

expressamente: “Art. 42. A aposentadoria por invalidez, uma vez 

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

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

e insusceptível de reabilitação para o exercício de atividade que lhe 

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

condição.” Portanto, para a concessão do benefício de aposentadoria por 

invalidez, deve o interessado comprovar seu vínculo com a Previdência 

Social, a incapacidade permanente para o trabalho, a impossibilidade de 

reabilitação para o desempenho de outra atividade que possa garantir sua 

subsistência, a carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da 

Lei nº 8.213/91), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza 

ou causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos 

de segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 

acometido de alguma das doenças e afecções especificados em lista 

elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência 

Social (art. 26, II, da Lei nº 8.213/91). Quanto ao benefício de 

auxílio-doença, a Lei nº 8.213/91 dispõe: “Art. 59. O auxílio-doença será 

devido ao segurado que, havendo cumprido, quando for o caso, o período 
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de carência exigido nesta Lei, ficar incapacitado para o seu trabalho ou 

para a sua atividade habitual por mais de 15 (quinze) dias consecutivos.” 

Os requisitos para a concessão do auxílio-doença, destarte, são o vínculo 

do segurado com a Previdência Social, a incapacidade temporária para o 

trabalho, a carência de 12 contribuições mensais (art. 25, inciso I, da Lei 

nº 8.213/91), à exceção dos casos de acidente de qualquer natureza ou 

causa e de doença profissional ou do trabalho, bem como nos casos de 

segurado que, após filiar-se ao Regime Geral de Previdência Social, for 

acometido de alguma das doenças e afecções especificados em lista 

elaborada pelos Ministérios da Saúde e do Trabalho e da Previdência 

Social (art. 26, II, da Lei nº 8.231/91). No caso em tela, a qualidade de 

segurado do autor resta demonstrada pela documentação de ID 

(13093731 p. 1/4), que também comprova a carência necessária para a 

concessão do benefício ora pleiteado. Quanto à incapacidade do autor, o 

laudo pericial acostado aos autos comprova que o requerente sofre de 

diminuição do espaço discal L5 S1, osteofitose lombar, encurtamento de 

membro inferior direito de 4,9 centímentros, sequela de paralisia infantil, 

dor interapofisaria e paravertebral lombar, lasegue positivo a direito, que 

implicam incapacidade para as atividades rotineiramente exercidas por ele 

(ID 17349375, 17349376 e 17349377). Consta do laudo pericial, ainda, a 

impossibilidade de reabilitação do requerente ante sua incapacidade 

laborativa total e permanente. Nesse contexto, garante a lei que se a parte 

segurada for considerada não-recuperável, que é justamente o que 

ocorre no caso em tela, estando, pois, preenchidos os requisitos legais, 

será concedida aposentada por invalidez. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido e condeno o Instituto Nacional do Seguro Social - 

INSS no pagamento de benefício previdenciário de aposentadoria por 

invalidez, no valor de 100% (cem por cento) do salário de benefício, 

inclusive 13º salário, devido desde a data do requerimento administrativo 

(07.03.2018). 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, 

para o fim de determinar o estabelecimento da aposentadoria, nos termos 

já expressos no dispositivo da sentença, em 30 (trinta) dias. Veja-se que 

a parte autora não possui capacidade de trabalho, o que gera o perigo de 

dano irreparável, vez que o benefício tem caráter alimentar. Consigno que 

a correção monetária deve ser feita com base nos índices do Manual de 

Cálculos da Justiça Federal, aplicando-se o IPCA-E após a entrada em 

vigor da Lei nº 11.960/2009 e os juros de mora são devidos à razão de 

1% ao mês, a partir da citação, reduzindo-se a taxa para 0,5% ao mês, a 

partir da edição da Lei nº 11.960/09. Condeno o Instituto Nacional de 

Seguro Social ao pagamento dos honorários advocatícios, que fixo em 

10% (dez) por cento sobre o valor das parcelas vencidas até a data da 

prolação da sentença, excluídas as parcelas vincendas, consoante 

Súmula 111 do STJ. Deixo de condenar o Instituto nas custas processuais 

nos termos do art. 4º, inciso I, da Lei 8620/93 e art. 3º da Lei Estadual nº 

7603/01. Desnecessário o reexame, tendo em vista que o direito 

controvertido não excede a 500 (quinhentos) salários mínimos (art. 496, § 

3º, inciso II, CPC). Transitado em julgado, arquivem-se os autos com as 

baixas e anotações de estilo. Tópico síntese do julgado: a) nome do(a) 

segurado(a): Gilson Fausto; b) benefício concedido: aposentadoria por 

invalidez; c) renda mensal atual: 100% (cem por cento) do salário de 

benefício; d) data de início do benefício – DIB: 07.03.2018 (data 

requerimento administrativo); e) renda mensal inicial – RMI: a calcular pelo 

INSS; f) data do início do pagamento: a depender da intimação do INSS; g) 

prazo mínimo para cumprimento da presente decisão: 30 (trinta) dias. 

Lucas do Rio Verde, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002393-98.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIO FLAVIO DE SOUZA ROMERO OAB - SP0370960A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA CRISTINA DE FREITAS NEUBUSER (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: 

1002393-98.2016.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: MARIA CRISTINA DE FREITAS 

NEUBUSER Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão proposta 

por Banco Bradesco Financiamentos S.A em desfavor de Maria Cristina de 

Freitas Neubuser, ambos devidamente qualificados nos autos. O 

requerente pugnou pela desistência da ação, conforme manifestação retro 

(ID 15683703). 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, 28 de abril de 2020. Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1005609-96.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTINA CLOSS (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: 

1005609-96.2018.8.11.0045 REQUERENTE: BANCO VOLKSWAGEN S.A. 

REQUERIDO: CRISTINA CLOSS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão proposta por Banco Volkswagen S.A em desfavor de Cristina 

Closs, ambos devidamente qualificados nos autos. O requerente pugnou 

pela desistência da ação, conforme manifestação retro (ID 26318491). 

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. 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, 28 de abril de 2020. 

Alethea Assunção Santos Juíza de Direito

3ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001175-64.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

VANIA VARINI DE DAVID PINTO (EXEQUENTE)

IRAN DE ABREU (EXEQUENTE)

MARIA REGINA DE DAVID CARNEVALI (EXEQUENTE)

ROSANGELA DE DAVID BORTOLOTTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DE DAVID PINTO OAB - MT22048/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EGIDIO RAUL VUADEN (EXECUTADO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 
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dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004032-49.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA LUZIA DOS SANTOS FERREIRA (EXEQUENTE)

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:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

 

Nos termos do Art. 11 da Resolução n.º 405/2016 do Conselho da Justiça 

Federal, INTIMO as partes acerca do teor do ofício requisitório expedido 

antes do encaminhamento ao Tribunal para, caso queiram, manifestem-se 

no prazo de 05 (cinco) dias, contado em dobro para a executada.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1006229-74.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. F. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIANOTTI AMADOR MORAES GOMES OAB - MT18216-O 

(ADVOGADO(A))

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

FLAVIO NEVES COSTA OAB - MT12406-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. M. M. D. S. (REQUERIDO)

 

INTIMO a parte AUTORA / EXEQUENTE para que, no prazo de 05 (cinco) 

dias, providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça mediante 

a expedição de guia de recolhimento disponível no site do Tribunal de 

Just iça  de Mato  Grosso (www. t jmt . jus .b r )  no  menu 

Serviços->Guias->Emissão de Guia de Diligência. Obs.: o valor da 

diligência é calculado pelo sistema conforme cada localidade selecionada 

para a realização da diligência.

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1004802-47.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANA DE PAULA MOREIRA - 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 DE 60 DIAS EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO CRISTIANO DOS 

SANTOS FIALHO PROCESSO n. 1004802-47.2016.8.11.0045 Valor da 

causa: R$ 22.969,00 ESPÉCIE: [ISS/ Imposto sobre Serviços, Municipais]

->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: Nome: MUNICIPIO DE LUCAS 

DO RIO VERDE Endereço: Avenida Para, 720, Alvorada, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 Nome: VERA LUCIA MIQUELIN Endereço: 

AV AMERICA DO SUL, 2500, S, PARQUE DOS BURITIS, LUCAS DO RIO 

VERDE - MT - CEP: 78455-000 POLO PASSIVO: Nome: ANA DE PAULA 

MOREIRA - ME Endereço: lins 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. Débito Atualizado: R$ 50.240,95 Honorários Fixados: R$ 0,00 

Total para Pagamento: R$ 50.240,95. RESUMO DA INICIAL: O MUNICÍPIO DE 

LUCAS DO RIO VERDE, pessoa jurídica de Direito Público Interno, 

devidamente inscrito no CNPJ/MF sob o nº 24.772.246/0001-40, com sede 

na Av. América do Sul, nº 2500-S, Parque dos Buritis, nesta cidade,com 

endereço eletrônico sendo,procuradoria@email.lucasdorioverde.mt.gov.br, 

neste ato representado pelo Prefeito Municipal, OTAVIANO OLAVO 

PIVETTA, brasileiro, solteiro, empresário, residente e domiciliado na Rua 

das Garças, 2245-W, Apto 501, Torre Itaúba, Parque das Emas, na cidade 

de Lucas do Rio Verde-MT, por seus advogados in fine assinados, ut 

instrumento de procuração incluso, vem, respeitosamente, à presença de 

Vossa Excelência, a fim de propor, como efetivamente propõe AÇÃO DE 

EXECUÇÃO FISCAL contra ANA DE PAULA MOREIRA ME, pessoa 

física/jurídica, inscrita no CPF/CNPJ sob o nº 10275471000166, com 

endereço RUA PEQUI, Nº 149-S, JARDIM PRIMAVERAS, nesta cidade de 

LUCAS DO RIO VERDE – MT, o que faz nos termos da Lei de Execução 

Fiscal nº 6.830, de 22/09/80, e demais dispositivos legais que convergem 

à matéria, pelos substratos fáticos e jurídicos a seguir aduzidos: - I - Como 

se constata pela(s) certidão(ões) de inscrição na dívida ativa de 

número(s) 1604/2016 (anexa(s)), o Exequente ostenta um crédito ante 

o(a) Executado(a) de R$22.969,00 (vinte e dois mil, novecentos e 

sessenta e nove reais) vencido e não pago. - II - Ponderando-se que não 

lograram êxito as tentativas de recebimento realizadas pelo Exequente e 

diante inadimplência do(a) Executado(a), cabível a medida executiva 

interposta, consubstanciada na(s) Certidão(ões) de Dívida Ativa anexa, 

representativa de crédito líquido, certo e exigível. Diante do exposto, 

requer-se: a) O Recebimento da presente AÇÃO DE EXECUÇÃO FISCAL, 

com os documentos inclusos para a competente autuação; b) Seja 

procedida à citação do(a) Executado(a), por meio de carta com aviso de 

recepção (AR), nos termos do artigo 8º, inciso I, da Lei 6.830 de 22/09/80, 

para que pague o principal, com os acréscimos de juros, multas e 

correção monetária, custas processuais e honorários advocatícios, a 

serem fixados por este respeitável Juízo, no prazo de cinco dias, ou no 

mesmo prazo, garanta a presente execução, segundo determina o artigo 

9º c/c o artigo 11 da Lei supracitada, quanto ao montante da dívida e os 

acréscimos decorrentes da sucumbência, sob pena de serem penhorados 

ou arrestados, tantos bens quantos bastem para a respectiva garantia, 

ou, querendo, após garantido o Juízo, embargue a execução sob pena de 

revelia; c) Ainda, que todas as intimações ao representante judicial da 

Fazenda Pública, sejam feitas pessoalmente, nos termos do art. 25 da LEF, 

exclusivamente, em nome da Dra. Vera Lúcia Miquelin, OAB/MT nº 5.885, e 

do Dr. Lucans Nogueira, OAB/MT nº 16.040, publicando-se os atos 

processuais decorrentes do Processo Judicial Eletrônico (PJe) no DJE/MT, 

eis que não há, ainda, o Diário de Justiça Eletrônico Nacional (DJEN), 

cumprindo o art. 14 da Resolução 234/2016 do Conselho Nacional de 

Justiça (CNJ). Dá-se à causa, o valor R$22.969,00 (vinte e dois mil, 

novecentos e sessenta e nove reais) . Nestes termos, Pede e espera 

deferimento. LUCAS DO RIO VERDE, 19 de dezembro de 2016. DECISÃO: 

Processo n.º 1004802-47.2016.8.11.0045. Considerando-se que 

subsistem evidências de que a empresa executada se encontra em lugar 

incerto e não-sabido, 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. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 18 de março de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito. ADVERTÊNCIAS À 
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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, ANDERSON RAFAEL 

TAFERNABERRI LEITE, digitei. LUCAS DO RIO VERDE, 28 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.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001984-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO PEDRO TESSELE (EXEQUENTE)

EVA SOELI TESSELE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

LUCIANO GREGORY TRESCASTRO OAB - MT0018579-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAFINI INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA. (EXECUTADO)

AQUILES MAFINI (EXECUTADO)

CARINE MAFINI (EXECUTADO)

ALINE MAFINI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001984-83.2020.8.11.0045. A assistência judiciária gratuita 

configura-se como direito subjetivo da pessoa, menos favorecida, sob o 

ponto de vista financeiro e econômico, e deve ser compreendida como 

apanágio natural daquele que busca o acesso à Justiça e não incorpora 

condições mínimas para arcar com as custas processuais, sem prejuízo 

do sustento próprio ou da entidade familiar da qual faz parte integrante. O 

fato de tratar-se de pessoa miserável/pobre, na acepção literal da 

expressão, mostra-se, portanto, totalmente irrelevante, para efeito de 

concessão do benefício da assistência judiciária gratuita. Interpretação 

que resulta da exegese do disposto no art. 1.º c/c o art. 4.º, ambos da Lei 

n.º 1.050/1.960 e art. 5.º, inciso XXXIV, alínea ‘a’ e inciso XXXV da 

CRFB/88. A concessão da gratuidade da justiça, como fórmula/regra geral, 

depende da caracterização de fato objetivo, que se limita/contenta a 

reclamar a existência de afirmação, na petição inicial, de que não reúne 

condições de arcar com o pagamento das custas do processo e 

honorários de advogado [cf.: STJ, AgRg no Ag n.º 1.172.972/RS, 5.ª 

Turma, Rel.: Min. Jorge Mussi, j. em 20/10/2009; STJ, EDcl nos EDcl no 

AgRg nos EDcl no Ag n.º 952.186/RS, 3.ª Turma, Rel.: Min. Nancy Andrighi, 

j. em 20/10/2009]. Isso implica considerar, por inferência racional, que 

compete ao impugnante o ônus de provar que o beneficiário não se 

encontra em estado de miserabilidade jurídica [cf.: STJ, AgRg no Ag em 

REsp n.º 45.932/MG, 3.ª Turma, Rel.: Min. João Otávio de Noronha, j. em 

13/08/2013; STJ, AgRg no AREsp n.º 27.245/MG, 4.ª Turma, Rel.: Min. 

Antônio Carlos Ferreira, j. em 24/04/2012]. Pois bem. Do confronto/cotejo 

analítico do material cognitivo produzido no processo, depreende-se que 

subsistem provas concretas que demonstram que os exequentes reúnem 

condições econômico-financeiras suficientes para arcar com o pagamento 

das despesas do processo, sem o comprometimento do próprio sustento e 

da família. A análise minuciosa do conjunto de provas produzido no 

processo, principalmente do fato de os exequentes terem vendido um 

imóvel avaliado em cinco milhões de reais e já terem recibo a quantia em 

dinheiro de um milhão de reais, permite divisar, estreme de dúvidas, que os 

exequentes possuem patrimônio pessoal elevado, o que denota, por 

inferência racional, a existência de sinais exógenos de riqueza e 

condições adequadas/suficientes para efeito de pagamento das custas 

judiciais e, por via de arrastamento, se mostra totalmente incompatível com 

o conceito de pobreza e miserabilidade. Por conseguinte, diante desta 

perspectiva, levando-se por linha de estima que os exequentes reúnem 

condições financeiras para arcar com a quitação das despesas do 

processo, sem o comprometimento do próprio sustento e da família, 

INDEFIRO o requerimento de concessão do beneplácito da assistência 

judiciária gratuita. Intimem-se os requerentes para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, efetivem a quitação das custas e despesas de ingresso, 

sob pena de cancelamento da distribuição do feito [art. 290 do Código de 

Processo Civil]. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano 

dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002601-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RITA DE CASSIA NASCIMENTO FERREIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002601-48.2017.8.11.0045. Considerando o teor do 

documento encartado no evento nº 31334168, como forma de concretizar 

o comando emanado da decisão judicial que determinou a conversão do 

auxílio-doença em aposentadoria por invalidez, 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 da aposentadoria por 

invalidez em favor da autora. Proceda-se a intimação da autarquia 

requerida, fazendo-se a advertência que o não-cumprimento da ordem 

judicial, no prazo de 10 (dez) dias, importará na incidência de multa diária, 

arbitrada no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), até o limite de R$ 30.000,00 

(trinta mil reais), a ser revertida em benefício da parte autora, sem prejuízo 

da realização de nova avaliação da necessidade/conveniência da 

manutenção, majoração ou redução das ‘astreintes’ [art. 297 e art. 536, § 

único do Código de Processo Civil]. Intimem-se. Lucas do Rio Verde/MT, 

em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000470-32.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ACRINORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ATALIAS DE LACORTE MOLINARI OAB - MT21814/O (ADVOGADO(A))

DANIELLA MARIA LIMA SILVA GOMES OAB - MT0012687A 

(ADVOGADO(A))

JOAO PAULO AVANSINI CARNELOS OAB - MT10924-O (ADVOGADO(A))

JORGE AUGUSTO BUZETTI SILVESTRE OAB - SP276791 

(ADVOGADO(A))

LUCA RIZZATTI MENDES OAB - MT20974-O (ADVOGADO(A))

EDUARDO MARQUES CHAGAS OAB - MT13699-O (ADVOGADO(A))
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CAMILA SILVA ROSA OAB - MT0015100A (ADVOGADO(A))

DAIANE FERREIRA CLARO ROSSAFA OAB - MT21127/B 

(ADVOGADO(A))

EDNEY LUIZ HEBERLE OAB - MT0015191A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR DA SILVA HANRIQUE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Carta Precatória n.º 1001437-77.2019.8.11.0045. Deveras, a apreciação 

do pedido de realização de buscas de endereço do executado, através 

dos sistemas de pesquisas disponíveis a todos os magistrados, deve ser 

realizada pelo juízo deprecante de acordo com as circunstâncias 

específicas do caso concreto, contidas nos autos do processo, as quais 

não são de conhecimento do juízo deprecado, que sequer tem acesso aos 

autos principais em sua íntegra. Portanto, diante desta moldura, determino 

a devolução da presente missiva ao Juízo de origem, consignando-se as 

homenagens de estilo. Intime-se. Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 

2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001949-26.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON PEDRO PELICIONI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS FRATARI DA SILVEIRA TAVARES OAB - MT11445-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1001949-26.2020.8.11.0045. 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) 

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 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001939-79.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO PINHEIRO FEITOSA (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
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Processo n.º 1001939-79.2020.8.11.0045. 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 a 

autora como agricultora/lavradora, 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 da autora e os 

documentos acostados deverão ser complementados pela prova 

testemunhal, a ser oportunamente colhida em juízo, sob o crivo do 

contraditório. Além disso, não restou demonstrado risco concreto de dano 

atual e iminente, condição necessária para a antecipação dos efeitos da 

tutela, haja vista que a autora aufere o benefício previdenciário da pensão 

por morte, no valor de um salário mínimo nacional, contando, por 

decorrência, com recursos para prover o seu respectivo sustento, posto 

que inexistem quaisquer indicativos de que possua obrigações 

pecuniárias de grande vulto, de forma a comprometer seus rendimentos 

mensais. Por via de consequência, dado a não-configuração da 

plausibilidade do direito invocado e do fundado risco de dano grave 

irreparável ou de difícil reparação (‘fumus boni iuris’ e ‘periculum in mora’’) 

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 à requerente o 

benefício da assistência judiciária gratuita. Intimem-se. Lucas do Rio 

Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos Fialho, Juiz de 

Direito.

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002683-45.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO BOLA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

REGISSON JOSE DE CASTRO OAB - MT0006214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

H. G. R. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JERRY ADRIANE DE OLIVEIRA OAB - MT0021917A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTIANO DOS SANTOS FIALHO

 

Processo n.º 1002683-45.2018.8.11.0045. Primeiramente, com relação à 

preliminar de ilegitimidade passiva ‘ad causam’, arguidas pelo requerido em 

contestação, entendo que, no caso concreto, guarda íntima ligação com o 

mérito da demanda, razão pela qual depende de dilação probatória e deve 

ser apreciada após a instrução processual, quando da prolação da 

sentença. Não subsistem outras questões preliminares pendentes que 

exijam exame e, conforme se depreende da análise do processo, os 

ditames processuais foram observados, não existindo quaisquer 

nulidades/vícios processuais a serem decretadas. Destarte, enfrentados 

estes temas e superada a etapa, referente à realização do exame dos 

requisitos de admissibilidade da lide, com lastro no conteúdo normativo do 

art. 357 do Código de Processo Civil, Declaro saneado o processo, 

remetendo-o a fase instrutória. Delimitação das questões de fato e de 

direito relevantes [art. 357, inciso II e IV do Código de Processo Civil]. Fixo, 

como matéria fática controvertida, o seguinte fato: a) a existência de 

contrato verbal de prestação de serviços advocatícios, firmado entre as 

partes litigantes, nas condições descritas na petição inicial; b) a presença 

dos requisitos que justificam a imposição da responsabilidade civil do réu; 

c) a existência e quantificação de prejuízos, materiais e morais 

experimentados pelo requerente. Consiste questão de direito relevante: a 

existência dos requisitos da responsabilidade civil, dos danos e a sua 

quantificação. Provas deferidas: com lastro no conteúdo normativo do art. 

385 e do art. 442, ambos do Código de Processo Civil, penso que a prova 

testemunhal e a coleta do depoimento pessoal das partes, se consolida 

como mecanismo decisivo tendente a viabilizar a integração e 

complementação da prova material/documental anexada no processo. 

Diante desta perspectiva, Defiro a produção da prova testemunhal e a 

coleta do depoimento pessoal das partes, exclusivamente. Distribuição do 

ônus da prova. O ônus da prova deverá prestar reverência à regra geral 

prevista no art. 373, incisos I e II do Código de Processo Civil. Designo o 

dia 15 de julho de 2020, às 14h30min, 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 as partes, mediante a 

expedição de mandado judicial, registrando-se que o não-comparecimento 

à audiência ou a recusa a prestar depoimento pessoal produzirá o efeito 

da confissão [art. 385, § 1.º do Código de Processo Civil]. Intimem-se. 

Lucas do Rio Verde/MT, em 27 de abril de 2020. Cristiano dos Santos 

Fialho, Juiz de Direito.

4ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 170744 Nr: 4086-32.2019.811.0045

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JERUSA SILVA MORAES, LUIZ PEDRO 

SCHULER SIEBEN

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Regisson José de Castro - 

OAB:6214-B

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono estes autos com a finalidade 

de intimar a ré JERUSA SILVA MORAES e do réu LUIZ PEDRO SCHULER 

SIEBEN, na pessoa de seu advogado, DR REGISSON JOSE DE CASTRO, 

OAB/MT 6214-B, para que, dentro do prazo legal, apresente as razões 

recursais das APELAÇÕES interpostas à fls. 222/223, podendo 

apresentá-las via Peticionamento eletrônico, diante da suspensão do 

expediente forense, determinada pelas Portarias Conjunta nº 249 e 

281/2020-TJMT

5ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8011020-06.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WAGNER MANHANI (REQUERIDO)

 

26/08/20 13:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 
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26/08/2020 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: 8010617-37.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAYRA RODRIGUES DE OLIVEIRA (REQUERIDO)

 

26/08/20 13:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

26/08/2020 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: 1001722-36.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLICIO FLORES RODRIGUES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

RAYSA FREITAS DA SILVA OAB - MA17542 (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

RICARDO ROBERTO DALMAGRO OAB - RS28591-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REU)

 

26/08/2020 Hora: 14:00 , Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 26/08/2020 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: 1002713-46.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JACIENE MENDES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO MATEUS DOS SANTOS OAB - MT0009671S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO QUEVEDO DA TRINDADE 80547028091 (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 16:00 

(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-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1003570-63.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GUERINO FERRARIN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO SAMARTINO ALBINO OAB - MT14903/B (ADVOGADO(A))

ANDRE PIVETTA FERRARIN OAB - MT10023/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LIZIANE CAPELLARI (EXECUTADO)

ELOIR PEDRO CAPELLARI (EXECUTADO)

 

Em anexo.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1006351-87.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO LORENZI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO FONSECA VILLELA OAB - MT0009973A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

PAULO RENATO DUARTE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 31 DE JULHO DE 2020, às 16:15H (MT), a 

ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005833-97.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE TRABALHO DOS PROFESSORES E PROFISSIONAIS DA 

EDUCACAO DE LUCAS DO RIO VERDE (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:

ELINEIA LUCIA FRANK (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 16:30 

(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000942-96.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MAURICIO BORTOLINI (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA BERTELE DO NASCIMENTO BENITEZ OAB - MT19359/O 

(ADVOGADO(A))

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

KELLY PECCIN OAB - RS0099529A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REU)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 17:00 

(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: 1004201-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

AYRTON DE OLIVEIRA PENHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANSELMA SANTANA DE OLIVEIRA PENHA OAB - MT21668/O 

(ADVOGADO(A))

ELENIR MARIA GANZER COELHO FERNANDES OAB - MT0019107A-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO (REQUERIDO)

DIEGO ALAN RICHTER (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 31/07/2020 Hora: 17:15 

(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

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 400 de 411



Processo Número: 1000432-83.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA CAMARGO SILVEIRA OAB - MT27340-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

LUANA CORINA MEDEA ANTONIOLI ZUCCHINI OAB - SP181375 

(ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 04 DE AGOSTO de 2020, às 13:30H (MT), 

a ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001193-17.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIAN DA SILVA SOUZA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REU)

 

26/08/2020 Hora: 15:30 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

26/08/2020 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.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000446-67.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DANIEL DE OLIVEIRA SANTANA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE RIBEIRO VICENTE PEREIRA 50070149828 (EXECUTADO)

FELIPE RIBEIRO VICENTE PEREIRA (EXECUTADO)

 

Data: 26/08/2020 Hora: 15:45 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de 

seu(s) advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a 

Data: 26/08/2020 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-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1004443-29.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

CAREN BERGAMASCHI MUSSI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PERSIO OLIVEIRA LANDIM OAB - MT0012295A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO GEOVANE DE MORAIS ROMA (REQUERIDO)

EBENEZER COMERCIO DE PROTECOES E ACESSORIOS PARA MAQUINAS 

INDUSTRIAIS EIRELI - ME (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 13:45 

(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: 1000426-76.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

GANZER E GANZER LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON FARIAS DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

26/08/2020 Hora: 17:00 Intimação DA PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) 

advogado(s), acerca da audiência de Conciliação designada para a Data: 

126/08/2020 Hora: 17H00 (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: 1003043-48.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ABEGG COMERCIO DE PECAS ACESSORIOS E BORRACHARIA LTDA - ME 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO MARQUES JUNIOR (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MICHELL JOSE GIRALDES PORTELA OAB - MT10081-O (ADVOGADO(A))

 

INTIMO AS PARTES, via de seu(s) advogado(s), acerca da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 04 DE AGOSTO DE 2020, às 14:15H 

(MT), a ser realizada na Sala de Audiências do JUIZADO ESPECIAL DESTA 

COMARCA.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001772-67.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JS DIESEL MECANICA E AUTO PECAS LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KARISMA - INDUSTRIA, COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 14:30 

(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-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010861-63.2015.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

DENICOLO & BEUTLER LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTUR DENICOLO OAB - MT18395-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON DOUGLAS ROCHA (REQUERIDO)

 

INTIMO A PARTE RECLAMANTE, via de seu(s) advogado(s), acerca da 

audiência de Conciliação designada para a Data: 04/08/2020 Hora: 14:45 

(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: 8010303-57.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NAIR ZARDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

LIDIANE PAULA DE SOUSA OAB - MT0017437A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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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: 

8010303-57.2016.8.11.0045. REQUERENTE: NAIR ZARDO REQUERIDO: OI 

S.A Vistos. Intime-se o Exequente para se manifestar acerca da petição 

de Id. 17875910, no prazo de 10 (dez) dias. Após, volvam os autos 

conclusos. Às providências. Lucas do Rio Verde/MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001590-13.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA E MAGALHAES LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001590-13.2019.8.11.0045. REQUERENTE: OLIVEIRA E MAGALHAES 

LTDA - ME REQUERIDO: CLARO S.A. Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

de dilação probatória, sobretudo pela ausência de necessidade de oitiva 

das partes em audiência. De início, note-se que a relação de jurídica é de 

consumo e, por conseguinte, sua análise é feita dentro do sistema da Lei 

n. 8.078/90, principalmente quanto à hipossuficiência do consumidor, ainda 

que pessoa jurídica. Não obstante a autora se utilize dos serviços da 

requerida como incremento à sua atividade empresarial, anote-se que ela 

se caracteriza como parte vulnerável na relação jurídica não existindo 

qualquer prova em contrário, de modo a se mitigar a teoria da destinação 

final fática e econômica quanto à sua conceituação como consumidora, 

como faz a jurisprudência do C. Superior Tribunal de Justiça: “PROCESSO 

CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. A jurisprudência 

consolidada da 2ª Seção deste STJ entende que, a rigor, a efetiva 

incidência do CDC a uma relação de consumo está pautada na existência 

de destinação final fática e econômica do produto ou serviço, isto é, 

exige-se total desvinculação entre o destino do produto ou serviço 

consumido a qualquer atividade produtiva desempenhada pelo utente ou 

adquirente. Entretanto, o próprio STJ tem admitido o temperamento desta 

regra, com fulcro no art. 4º, I, do CDC, fazendo a lei consumerista incidir 

sobre situações em que, apesar do produto ou serviço ser adquirido no 

curso do desenvolvimento de uma atividade empresarial, haja 

vulnerabilidade de uma parte frente. – Uma interpretação sistemática e 

teleológica do CDC aponta para a existência de uma vulnerabilidade 

presumida do consumidor, inclusive pessoas jurídicas, visto que a 

imposição de limites à presunção de vulnerabilidade implicaria restrição 

excessiva, incompatível com o próprio espírito de facilitação da defesa do 

consumidor e do reconhecimento de sua hipossuficiência, circunstância 

que não se coaduna com o princípio constitucional de defesa do 

consumidor, previsto nos arts. 5º, XXXII, e 170, V, da CF. Em suma, 

prevalece a regra geral de que a caracterização da condição de 

consumidor exige a destinação final fática e econômica do bem ou 

serviço, mas a presunção de vulnerabilidade do consumidor dá margem à 

incidência excepcional do CDC às atividades empresariais, que só serão 

privadas da proteção da lei consumerista quando comprovada, pelo 

fornecedor, a não vulnerabilidade do consumidor pessoa jurídica. – Ao 

encapar a pessoa jurídica no conceito de consumidor, a intenção do 

legislador foi conferir proteção à empresa nas hipóteses em que, 

participando de uma relação jurídica na qualidade de consumidora, sua 

condição ordinária de fornecedora não lhe proporcione uma posição de 

igualdade frente à parte contrária. Em outras palavras, a pessoa jurídica 

deve contar com o mesmo grau de vulnerabilidade que qualquer pessoa 

comum se encontraria ao celebrar aquele negócio, de sorte a manter o 

desequilíbrio da relação de consumo. A “paridade de armas” entre a 

empresa fornecedora e a empresa-consumidora afasta a presunção de 

fragilidade desta. Tal consideração se mostra de extrema relevância, pois 

a mesma pessoa jurídica, enquanto consumidora, pode se mostrar 

vulnerável em determinadas relações de consumo e em outras não. 

Recurso provido” (RMS 27512/BA, Rel. Min. NACY ANDRIGHI, 3ª Turma, j. 

20.08.2009). Sem destaque no original. Assim, estando a relação entre as 

partes sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, mostra-se 

adequada ao caso a aplicação do disposto no seu artigo 6º, inciso VIII. Em 

relação a impugnação ao pedido de justiça gratuita, é possível aferir que 

não houve concessão desse benefício à parte autora. Aliás, frisa-se que 

em se tratando de Juizados Especiais, neste grau de jurisdição, não há 

cobrança de custas processuais. Porém, nada impede que o pedido seja 

apreciado em grau de recurso, se houver pedido da parte interessada. No 

mérito, verifica-se que de acordo com o contrato de prestação de 

serviços de telefonia havido entre as partes existia diferentes planos para 

uso dos serviços, tendo a autora escolhido o plano de 20GB e acertou 

previamente o valor mensal pelo serviço e o tempo de fidelização. É 

possível aferir ainda que trata-se de pacote de serviço promocional, e que 

o valor fixo mensal cobrado era para a franquia de minutos que a parte 

autora escolheu, sendo que após o consumo da franquia a cobrança seria 

de acordo com uso excedente do serviço. E foi o que aconteceu no caso 

dos autos, razão pela qual não há falar em cobrança indevida porque o 

serviço foi prestado e utilizado na forma contratada. Verifica-se que o 

contrato de prestação de serviços de telefonia é simplório, mas traz 

informações mais importantes a respeito da avença, a exemplo do número 

de linhas, o pacote de dados, os valores cobrados pelo serviço de acordo 

com a franquia escolhida pela autora, o tempo de fidelidade, bem como os 

valores cobrados pelo serviço excedente. Portanto, houve aceitação da 

autora em relação aos serviços oferecidos pela requerida, de sorte que 

cabia a autora ao menos ler atentamente seu conteúdo – mormente diante 

de sua simplicidade – antes de assinar o instrumento contratual e tirar as 

dúvidas que tinha sobre o contrato. Aliás, chama atenção a alegação de 

falta de atenção de informações em uma contratação na qual havia 

expressa previsão da franquia contratada, valores fixos da franquia, 

período de fidelidade, bem como expressa previsão da cobrança por 

dados excedentes e seus valores, especialmente quando se observa que 

a contratação foi realizada por uma pessoa jurídica que pode ter acesso a 

assessoria jurídica. Malgrado o valor cobrado a título de dados utilizados 

em excesso seja significativamente superior ao valor cobrado em 

operações congêneres, observo que os dados foram utilizados muito 

acima da franquia contratada, o que justifica tal valor, visto que esse tipo 

de serviço ainda é considerado caro em tais circunstâncias, no Brasil. 

Além disso, o local em que é prestado o serviço também influencia 

diretamente no valor da contratação, pois há relevantes diferenças de 

infraestrutura em cada região do país, o que justifica a diferença de preço 

para que sejam prestados de forma regular, razão pela qual impõe-se a 

improcedência dos pedidos da reclamante. Por fim, tendo em vista a 

validade da contratação bem como da cobrança pelo uso do serviço 

excedente é de se acolher o pedido contraposto formulado pela requerida, 

reconhecendo, assim, a regularidade da cobrança dos valores discutidos 

nestes autos. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos formulados na reclamação cível proposta por OLIVEIRA E 

MAGALHÃES LTDA - ME em desfavor de CLARO S.A., o que faço com 

fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil. JULGO 

PROCEDENTE o pedido contraposto formulado por CLARO S.A. em 

desfavor de OLIVEIRA E MAGALHÃES LTDA – ME, e reconheço a 

exigibilidade da dívida de R$ 4.011,72 (quatro mil, onze reais e setenta e 

dois centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo IGP-M e juros 

de mora de 1% ao mês, contados do vencimento da dívida, e resolvo o 

mérito na forma do artigo 487, I, do Código de Processo Civil. Sem 

condenação em custas processuais e de honorários advocatícios (arts. 

54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para posterior 

homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 da Lei 9.099/95). 

Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. César 

Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de sentença elaborada 

pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta 

seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data 

registrada pelo sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito
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Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001776-36.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDENIR RODRIGUES BARBOSA FILHO OAB - MT21642-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Banco OLÉ CONSIGNADO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LOURENCO GOMES GADELHA DE MOURA OAB - PE0021233A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1001776-36.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA 

REQUERIDO: BANCO OLÉ CONSIGNADO Vistos. I.Relatório. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. 

Julgo antecipadamente a lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem 

da produção de provas em audiência ou mesmo prova técnica. Aplico ao 

caso as normas de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, 

pois o caso envolve relação de consumo, sendo o autor consumidor e o 

requerido fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma 

legal. Indefiro o pedido de perícia grafotécnica requerida pela instituição 

bancária porque o autor não negou a contratação do serviço, mas apenas 

afirmou que o empréstimo consignado contratado quitou no ano de 2015. 

Ocorreu que após a quitação, houve nova averbação para descontos de 

um suposto cartão de crédito que o autor está defendendo que não 

contratou a fim de justificar a renovação da continuidade dos descontos. 

Também não se vislumbra, na espécie, causa complexa que afaste a 

competência deste juízo, pois os fatos narrados são simples e o 

julgamento está adstrito à análise das provas até então produzidas nos 

autos de fácil análise. Da mesma forma, não se verifica a prescrição, vez 

que trata-se contrato de trato sucessivo cuja prescrição se renova a cada 

desconto. E, de acordo com as informações colhidas nos autos, ainda 

está sendo realizada pela instituição bancária os descontos na folha de 

pagamento do autor. Na petição inicial, o autor afirmou que é servidor 

público aposentado e que contratou empréstimos com descontos 

automáticos no seu benefício de aposentadoria. No entanto, a instituição 

financeira teria embutido ao empréstimo um cartão de crédito, no que se 

configura a chamada reserva de margem consignável com averbação em 

19.11.2011 e que deveria ter sido quitado em 2015, porém, o referido 

empréstimo foi renovado em 26.11.2016 sem qualquer solicitação ou nova 

contratação do autor. No entanto, pelo que tudo indica é que a instituição 

financeira embutiu ao empréstimo um cartão de crédito, no que se 

configura a chamada reserva de margem consignada. Nos termos da Lei 

n. 13.172/2015, os servidores públicos, empregados privados e 

aposentados poderão contratar empréstimos consignados. A reserva 

admitida é de até 35%, com possibilidade de desconto em folha. No 

entanto, nos termos da citada lei, desses 35% apenas 5% poderão ser 

utilizados para: a) amortização de despesas contraídas com cartão de 

crédito; ou b) utilização com a finalidade de saque por meio de cartão de 

crédito. No preâmbulo da Lei n. 13.172/2013, está escrito o seguinte: 

“Altera as Leis nºs 10.820, de 17 de dezembro de 2003, 8,213 de 24 de 

julho de 1991, e 8.112, de 11 de dezembro de 1990, para dispor sobre 

desconto em folha de pagamento de valores destinados ao pagamento de 

cartão de crédito”. É possível, portanto, que, dos 35% vinculados ao 

pagamento na folha de pagamento, 5% sejam utilizados para o pagamento 

de cartão de crédito ou para a finalidade de saque por meio de cartão de 

crédito. Logo, em havendo autorização contratual, poderia a instituição 

permitir que, dentro do limite dos 5%, o contraente pudesse sacar dinheiro, 

por meio do cartão de crédito. No caso dos autos, há contrato denominado 

Termo de Adesão – Empréstimo Pessoal e Cartão (Id. 26861046). O que 

tem acontecido é que, ao emprestar o dinheiro, a instituição financeira 

estaria a cobrar como se fosse pela utilização do cartão de crédito. Os 

juros do cartão são infinitamente maiores do que os juros do empréstimo 

consignado. Em linha de princípio, não haveria, em tese, ilegalidade, na 

contratação da Reserva de Margem Consignável. Assim, 5% poderia ser 

utilizados para o pagamento das despesas com cartão de crédito, ou, 

mesmo, para saque, pelo consumidor, valendo-se, também neste último 

caso, do cartão de crédito. A ilegalidade surge, isto sim, quando o 

empréstimo consignado em folha se traveste de operação não realizada 

de compra via cartão de crédito. Ou, ainda, quando a instituição financeira 

deixa o dinheiro à disposição do consumidor, como se este último tivesse 

sacado mediante a utilização de cartão de crédito. Nesses casos, o 

contraente poderia ficar eternamente preso ao pagamento das parcelas. 

Os juros maiores, dos cartões de crédito, tornariam perpétuo o vínculo. Em 

outras palavras, a instituição financeira não poderia liberar o dinheiro do 

empréstimo, como se o consumidor estivesse sacando o cartão de 

crédito, ou pagando despesas decorrentes do cartão quando é a própria 

instituição financeira, sem pedido expresso do consumidor, que a coloca à 

disposição o dinheiro ao contraente. Uma coisa seria o empréstimo 

consignado em si mesmo considerado. Outra coisa, a efetiva utilização do 

cartão de crédito. No caso de cobrança de margem consignável, não pela 

utilização do cartão de crédito pelo consumidor, mas, sim, pela manobra 

em transformar o empréstimo consignado em operação de cartão de 

crédito, estamos diante de flagrante ilegalidade. Os descontos mensais no 

contracheque, a título de cartão de crédito, acabam levando o contratante 

a acreditar que está pagando as parcelas do empréstimo consignado. As 

parcelas são baixas. Apenas ao longo dos anos ele percebe que já pagou 

três ou quatro vezes a dívida, não havendo previsão para cessarem os 

pagamentos. E é justamente o caso dos autos, pois é possível aferir pelos 

documentos juntados aos autos pelo banco réu que não há menção do 

prazo final para quitação do empréstimo, tornando-se prazo indeterminado 

da dívida. Em outras palavras, mesmo que o contratante morra ficará 

devendo para o banco réu. Não há nos autos prova de que o autor tenha 

solicitado do banco réu a contratação de cartão de crédito, bem como não 

há prova de que o autor esteja utilizando esse referido cartão. A 

instituição financeira apenas inseriu cláusula contratual, para enganar o 

consumidor, que, acreditando estar pagando por um empréstimo 

consignado, estava, em verdade, jungido, eternamente, a pagar 

prestações de cartão de crédito. Não cuidou, além disso, o banco de 

informar o consumidor acerca do valor, número e periodicidade das 

prestações. Também não o fez quanto à soma total a pagar com o cartão 

de crédito, nem a data do início e fim do desconto. Portanto, trata-se de 

expediente malicioso que a instituição financeira emprega para enganar os 

consumidores para contratar os serviços do réu. Diante disso, é possível 

visualizarmos várias ofensas a dispositivos e princípios do Código de 

Defesa do Consumidor. É preciso mencionar que e deixar claro que a 

mistura entre empréstimo pessoal e cartão de crédito consignado, com a 

cobrança de valor mínimo da fatura, redundou em falha na prestação do 

serviço. O consumidor pretendia empréstimo consignado, mas se 

surpreendeu com a oferta de produto relacionado a crédito rotativo de 

cartão de crédito. Nesse cenário, com as cobranças em valores 

pequenos, o saldo devedor veio a aumentar injustamente, o que aponta a 

insuficiência ou ausência de informação quanto às parcelas que acredita 

estar quitando. Com isso, a instituição financeira faltou com os princípios 

da confiança, além da inobservância ao princípio da transparência, 

cooperação, informação qualificada, boa-fé objetiva e fim social do 

contrato catalogados nos artigos 4º e 6º do Código de Defesa do 

Consumidor. Além disso, o fornecedor não poder condicionar a 

contratação de um serviço (no caso de empréstimo consignado) à 

contratação de outro serviço (cartão de crédito), sob pena de incorrer na 

prática abusiva, nos termos do art. 39, inciso I, do Código de Defesa do 

Consumidor. Também constitui prática abusiva “prevalecer-se da fraqueza 

ou ignorância do consumidor, tendo em vista sua idade, saúde, 

conhecimento ou condição social, para impingir-lhe seus produtos ou 

serviços” (CDC, art. 39, inciso IV). Como se sabe, são, geralmente, 

pessoas de baixa renda e pouca instrução, ou mesmo pessoas de idade 

avançada, que acabam contratando esse tipo de serviço. Outra prática 

abusiva consiste em “exigir do consumidor vantagem manifestamente 

excessiva” (CDC, art. 39, inciso V). O cartão de crédito, sem que o 

consumidor perceba, acaba tornando cativo o vínculo, porquanto as 

prestações mensais, embora pequenas, não cessam nunca. Daí porque 

as cláusulas contratuais que prevejam esse tipo de obrigação tornam-se 

abusivas e iníquas, colocando o consumidor em desvantagem exagerada, 

tornando-se, portanto, nulas de pleno direito (CDC, art. 51, inciso IV). O 

expediente é malicioso, imbuído de má-fé, dada a confusão intencional que 

se produz no espírito do consumidor. Assim, deve ser declarada a 

conversão para empréstimo em margem consignável devendo ser 

realizado os cálculos na execução do julgado, mediante a apresentação 
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de planilha de simples cálculos a fim de aferir o valor a ser restituído. O 

saldo a ser restituído ocorrerá na forma simples porque não houve pedido 

para devolução em dobro. A má-fé da instituição financeira é evidente. Em 

muitos casos, temos constatado que, ao liberar o valor do empréstimo, a 

instituição financeira permite que o saque se desse como se partisse de 

prévia solicitação do consumidor, quando, em verdade, essa solicitação 

não ocorreu. Diferente seria se a instituição financeira tivesse liberado o 

valor a título de empréstimo consignado. Mas não. O banco cobra 

encargos como se o consumidor estivesse usando o cartão de crédito. E, 

no caso, forçoso reconhecer a falta de informações do fornecedor com o 

direito básico do consumidor em obter informações clara e adequada 

sobre os serviços, nos termos do artigo 6º, inciso III, do CDC. Os danos 

morais, por sua vez, são evidentes. A instituição financeira se aproveitou 

dos descontos em benefício de aposentadoria, para saldar ilegais 

encargos financeiros pertinentes a cartão de crédito. Violou o direito à 

sobrevivência digna do consumidor. Daí os danos morais. Diante da 

ilicitude praticada pelo réu, bem assim em razão do elevado capital 

econômico do réu, é que se fixa a reparação por danos morais em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais). Assim se satisfazem as finalidades de 

compensar a vítima e punir o ofensor, de tal sorte que condutas 

semelhantes não tornem a repetir-se. Por arremate, importa destacar que 

a condenação em danos morais em valor inferior ao pretendido pela parte, 

conforme entendimento sufragado na jurisprudência do Superior Tribunal 

de Justiça, não implica sucumbência recíproca. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos formulados 

na reclamação cível proposta por JOÃO ANTÔNIO DE OLIVEIRA em 

desfavor de BANCO OLÉ BONSUCESSO CONSIGNADO S/A., para: (i) 

determinar a cessação dos descontos realizados pelo banco requerido em 

relação ao empréstimo objeto desta ação, no prazo de 10 (dez) dias, 

contados da intimação desta sentença, sob de multa por dia em caso de 

descumprimento, que desde logo fixo em R$ 250,00 (duzentos e cinquenta 

reais), limitado ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais); (ii) converter o 

empréstimo de cartão consignado para em simples empréstimo pessoal 

consignado em folha de pagamento, cujo valor devido deverá ser apurado 

na fase de execução mediante a juntada de planilha de cálculos simples; 

(iii) condenar o requerido promover a restituição ao autor na forma 

simples, sobre o qual incide correção monetária pelo INPC e juros de mora 

de 1% ao mês, ambos contados do efetivo de cada pagamento (Súmula 43 

do STJ); e (iv) condenar o requerido ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco 

mil reais), a título de compensação por dano moral, sobre o qual incide 

correção monetária pelo INPC a partir do arbitramento (Súmula 362 do 

STJ), acrescido de juros de mora de 1% ao mês contados da citação. 

Consequentemente, julgo o mérito do processo na forma do artigo 487, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas 

processuais e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95). Submeto a apreciação para posterior homologação da 

M.M.Juíza Togada (art. 40 da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do 

Rio Verde - MT, 27 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1005255-37.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO CAETANO GADELHA JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA ROSA DE SOUZA OAB - MT22831/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS 

OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI OURO VERDE MT 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCO ANDRÉ HONDA FLORES OAB - MT9708-S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1005255-37.2019.8.11.0045. REQUERENTE: FRANCISCO CAETANO 

GADELHA JUNIOR REQUERIDO: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE 

ADMISSAO DE ASSOCIADOS OURO VERDE DE MATO GROSSO - SICREDI 

OURO VERDE MT Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem da produção de 

provas em audiência ou mesmo prova técnica. Aplico ao caso as normas 

de ordem pública do Código de Defesa do Consumidor, pois o caso 

envolve relação de consumo, sendo o autor consumidor e o requerido 

fornecedor, nos termos dos arts. 2º e 3º do referido diploma legal. 

Extrai-se dos fatos narrados na petição inicial que o autor foi vítima de 

golpe, pois entregou a terceiro três folhas de cheques sem preenchimento 

para a realização de um negócio, porém, em razão de não ter sido 

concretizado o negócio pretendido registrou boletim de ocorrência e 

noticiou os fatos à Cooperativa de Crédito onde mantém vínculo bancário. 

Porém, um dos cheques retornou por motivo diverso do solicitado pelo 

autor, o que ocasionou o protesto do valor e do nome do autor no Cartório 

de Títulos de Documentos. Com efeito, verifica-se que o protesto não foi 

realizado pela Cooperativa de Crédito, mas sim pelo suposto credor. Por 

outro lado, o autor não trouxe nenhuma prova de que veiculou na 

imprensa local os fatos narrados a fim de se resguardar em relação a 

terceiros. Fato é que eventual decisão de declaração de inexigibilidade da 

dívida atingirá o direito de eventual credor/portador do título que esteja de 

boa-fé. Além disso, não há como aferir a veracidade das assinaturas 

apostas nas cédulas à revelia do portador de boa-fé. A fim de preservar o 

direito do autor propor a ação noutro juízo, entendo que a melhor 

alternativa é a extinção sem análise do mérito, até porque a Lei n. 9.099/95 

veda qualquer tipo de intervenção de terceiros, sendo nesta fase a única 

possibilidade. III. Dispositivo. Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução do mérito, o que faço com fundamento no artigo 485, inciso 

IV, do Código de Processo Civil. Sem condenação em custas processuais 

e de honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a 

apreciação para posterior homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 

da Lei 9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril 

de 2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1004481-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANISIO PALHA BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOHNNY SANTOS DA SILVA OAB - RS76651 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

PAULO SERGIO CIRILO OAB - MT5448-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: 

1004481-07.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOSE ANISIO PALHA 

BARBOSA REQUERIDO: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE 

TRAB MEDICO LTDA Vistos. I.Relatório. Relatório dispensado na forma do 

artigo 38 da Lei n. 9.099/95. II. Fundamentação. Julgo antecipadamente a 

lide, nos termos do artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil 

porquanto os elementos coligidos nos autos prescindem da produção de 

provas em audiência ou mesmo prova técnica. Ainda que o plano de 

saúde seja plano coletivo por adesão, o autor tem legitimidade e interesse 

processual na questão trazida aos autos por ter se sentido prejudicado 

com os descontos de seus rendimentos que de acordo com a narrativa 

dos autos ocorreu a pedido da requerida. À luz da teoria da asserção, o 

julgador deve analisar as condições da ação abstratamente, ou seja, 

levando em considerações as afirmações da parte autora em tese. E, no 

caso da legitimidade passiva, deve ser avaliada a plausibilidade da 

situação jurídica do indivíduo como réu com base no direito afirmado, o que 

não resta demonstrado no caso dos autos. Não obstante, a requerida faz 

parte do conglomerado da empresa Unimed e, portanto, perante o Código 

de Defesa do Consumidor é considerada fornecedora de serviços, cuja 
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responsabilidade é objetiva. No mérito, o autor alegou que teve 

descontado de sua rescisão de contrato de trabalho R$ 638,70 

(seiscentos e trinta e oito reais e setenta centavos), em razão de um 

suposto exame de ressonância, que o reclamante alegou que não realizou 

o respectivo exame. Com efeito, em que se pese as alegações da 

requerida de que não descontou os referidos valores, é possível aferir 

pelo documento juntado ao evento 23654996 que houve as cobranças. 

Consta a cobrança de dois exames de ressonância que de acordo com as 

informações lançadas nesse referido documento, datados de 29.05.2019, 

nos valores de R$ 319,35 (trezentos e dezenove reais e quinze centavos) 

cada um. Por conseguinte, não tendo a requerida apresentado a guia do 

médico com a assinatura do autor impõe-se a restituição, na forma simples 

tendo em vista a inexistência de prova nos autos de má-fé da requerida 

para a cobrança dos procedimentos, até porque era o empregador quem 

fazia os descontos diretamente da remuneração do reclamante. A 

requerida poderá, se for de seu interesse e se acaso não foi ressarcida, 

cobrar de maneira regressiva os valores da empresa para a qual o autor 

trabalhou e descontou os valores do pagamento do autor. Em relação aos 

danos morais, não se verifica sua ocorrência. Não é qualquer 

contratempo, contrariedade, desconforto, mágoa, aflição, irritação ou 

aborrecimento que configura a agressão à personalidade (ou à dignidade). 

Somente poderá ser considerada a agressão que alcance o sentimento 

pessoal de dignidade, o sentimento que fuja da normalidade, que cause 

sofrimento, vexame e humilhação intensos, alteração no equilíbrio 

psicológico do indivíduo, duradoura perturbação emocional, não se tendo 

por paradigma o homem frio e sensível ou de extrema sensibilidade. Logo, 

impõe-se o acolhimento parcial dos pedidos do autor. III. Dispositivo. Ante o 

exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão formulada por 

JOSÉ ANÍSIO PALHA BARBOSA em desfavor de UNIMED RONDONÓPOLIS 

COOPERATIVA DE TRABALHO MÉDICO LTDA., e condeno a requerida ao 

ressarcimento de R$ 638,70 (seiscentos e trinta e oito reais e setenta 

centavos), sobre o qual incide correção monetária pelo INPC a partir do 

desconto, acrescido de juros de mora de 1% ao mês, contados da 

citação, o que faço com fundamento no artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Sem condenação em custas processuais e de honorários 

advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto a apreciação para 

posterior homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 da Lei 

9.099/95). Publicação no PJE. Lucas do Rio Verde - MT, 27 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001086-70.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LETICIA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HUMBERTO NONATO DOS SANTOS OAB - MT3286-O (ADVOGADO(A))

FABIO SOUZA PONCE OAB - MT9202-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA MONALISSA DE OLIVEIRA (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: 

1001086-70.2020.8.11.0045. REQUERENTE: LETICIA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: ANDRESSA MONALISSA DE OLIVEIRA Vistos. Relatório 

dispensado na forma do artigo 38 da Lei 9.099/95. DECIDO. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da ação, tendo em vista a morte da 

requerida. Dessa forma, em não havendo óbice quanto ao pedido da parte 

impõe-se a extinção da ação. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência formulado por LETICIA PEREIRA DA SILVA na reclamação cível 

proposta em desfavor de ANDRESSA MONALISA DE OLIVEIRA, com 

fundamento no artigo 485, inc. VIII e IX do Código de Processo Civil. 

Homologo a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (art. 54 e art. 55 da lei nº 9.099/95). Submeto a 

análise para posterior homologação da M.M. Juíza Supervisora (art. 40 da 

Lei n. 9.099/95). Arquive-se. Lucas do Rio Verde – MT, 28 de abril de 

2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. Homologo a minuta de 

sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do artigo 40 da Lei nº 

9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. Intime-se. Cumpra-se. 

Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo sistema. Melissa de Lima 

Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-31.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000483-31.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 

inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre JOÃO C. 

DAMACENA EPP – JD ESPORTES e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE - ASPM, nos termos do 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos redigidos na minuta de acordo. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos a M.M. Juíza Supervisora para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 28 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000480-76.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO C. DAMACENA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIDIO FREITAS DA ROSA OAB - MT17587/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO VERDE 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO GUILHERME SCHNITZER NETO OAB - MT15819-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MELISSA DE LIMA ARAUJO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE LUCAS DO RIO VERDE SENTENÇA Processo: 

1000480-76.2019.8.11.0045. REQUERENTE: JOAO C. DAMACENA - EPP 

REQUERIDO: ASSOCIACAO DOS SERVIDORES MUNICIPAIS DE LUCAS RIO 

VERDE Vistos. Relatório dispensado na forma do artigo 38 da Lei n. 

9.099/95. DECIDO. O interesse das partes, na homologação do acordo, 

reside na formação de título executivo judicial, nos termos do artigo 515, 
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inc. II, do Código de Processo Civil, em caso de descumprimento da 

avença, a imediata execução judicial do instrumento, nos próprios autos, 

na forma de cumprimento de sentença. Evidentes, dessa forma, o 

interesse e a necessidade das partes ao requerer a homologação do 

acordo, com o objetivo de constituir um título executivo judicial. Assim, não 

se pode negar às partes a possibilidade de transigir de modo a por fim ao 

litígio, intenção incentivada pelo sistema processual, por se tratar de forma 

de solução de litígio, sempre mais satisfatória do que a intervenção estatal, 

atendendo, também aos princípios da celeridade, efetividade e economia 

processual. De outro lado, tratando-se de direitos disponíveis, partes 

capazes e objeto lícito, impõe-se a homologação da transação. Ante o 

exposto, HOMOLOGO por sentença o acordo formalizado entre JOÃO C. 

DAMACENA EPP – JD ESPORTES e ASSOCIAÇÃO DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE LUCAS DO RIO VERDE - ASPM, nos termos do 

artigo 487, inc. III, alínea “b” do Código de Processo Civil, fazendo parte 

integrante do acordo os termos redigidos na minuta de acordo. Homologo 

também a renúncia ao prazo recursal. Sem custas processuais e 

honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da Lei n. 9.099/95). Submeto os 

autos a M.M. Juíza Supervisora para apreciação e posterior homologação, 

nos termos do art. 40 da Lei 9.099/95. Publicação no PJE. Lucas do Rio 

Verde – MT, 28 de abril de 2020. César Lima de Paula Juiz Leigo Vistos. 

Homologo a minuta de sentença elaborada pelo Juiz Leigo, nos termos do 

artigo 40 da Lei nº 9.099/95, para que surta seus efeitos jurídicos. 

Intime-se. Cumpra-se. Lucas do Rio Verde-MT, data registrada pelo 

sistema. Melissa de Lima Araújo Juíza de direito

6ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1003650-27.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO PASQUALI PARISE OAB - SP155574 (ADVOGADO(A))

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

ALEXANDRE PASQUALI PARISE OAB - SP112409 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANDRESSA LIMA DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO DE MATOS OAB - MT0014561A-B (ADVOGADO(A))

 

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-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1003701-72.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NERY HARTMANN (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIEL MARZARI OAB - MT15507/O (ADVOGADO(A))

DANUSA SERENA ONEDA OAB - MT0013124A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

YMPACTUS COMERCIAL S/A (EXECUTADO)

CARLOS NATANIEL WANZELER (EXECUTADO)

LYVIA MARA CAMPISTA WANZELER (EXECUTADO)

JAMES MATTHEW MERRILL (EXECUTADO)

 

Intimo o exequente para dar andamento ao feito requerendo o que 

entender de direito, no prazo legal.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002397-67.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO ANTONIO MENDES OAB - MG0066626A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDER CEZAR EBERLE (EXECUTADO)

MARCIO EBERLE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEDOCIR ANHOLETO OAB - MT0007502A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DESPACHO Processo: 1002397-67.2018.8.11.0045. 

EXEQUENTE: COOPERATIVA DE DESENVOLVIMENTO AGRICOLA 

EXECUTADO: MARCIO EBERLE, EDER CEZAR EBERLE VISTOS. 

Inicialmente, determino que as intimações e publicações se façam 

conforme requerido no petitório de ID n.º 23762092. Anote-se. Após, 

intime-se a exequente, através de seu novo procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, juntar cálculo atualizado do débito, para a análise do 

pedido formulado no ID n.º 21311854. No mais, requisite-se, Sra. Gestora, 

novamente, informações acerca do cumprimento integral da missiva 

expedida nos autos, em especial, sobre a citação do executado Marcio 

Eberle, conforme já determinado. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001511-39.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO PAULO ZAMBRIM MENDONCA OAB - MT6576-O 

(ADVOGADO(A))

JOSE AVELINO DE NOVAES JUNIOR OAB - MT11180-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WASHINGTON LUIZ MAYER - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1001511-39.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

RECOL DISTRIBUICAO E COMERCIO LTDA EXECUTADO: WASHINGTON 

LUIZ MAYER - ME VISTO. Foi requerida a penhora on-line do valor devido, 

em face do não cumprimento voluntário da obrigação. No entanto, 

conforme se verifica do Detalhamento de Ordem Judicial (anexo), a 

solicitação de bloqueio foi efetuada, mas nenhum valor disponível foi 

encontrado nas contas bancárias em nome do (a) (s) devedor (a) (es). 

Ciência ao exequente das informações obtidas, devendo requerer o que 

entender de direito para prosseguimento do feito, no prazo de 10 (dez) 

dias. Cumpra-se. Às providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 17 

de outubro de 2018. GISELE ALVE SILVA Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1003713-86.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

I. D. C. S. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA MARIA SIMIAO OAB - MT12362/B (ADVOGADO(A))

SERGIO ALBERTO BOTEZINI OAB - MT8189-B (ADVOGADO(A))

HUGO ROGERIO GROKSKREUTZ OAB - MT13.407-B (ADVOGADO(A))

GUILHERME DE OLIVEIRA RIBEIRO OAB - MG94772 (ADVOGADO(A))

ALAN VARDEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0011840A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. F. F. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HALISON EDIR CRUZ DA SILVA MONTEIRO BRAGA OAB - TO5885 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1004530-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

F. D. O. C. (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

K. C. R. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLY PARMA TIMIDATI OAB - MT25660/O (ADVOGADO(A))

JIUVANI LEAL OAB - MT24645/O (ADVOGADO(A))
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DANILO MILITAO DE FREITAS OAB - MT0019747A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1004530-19.2017.8.11.0045 CUMPRIMENTO DE 

SENTENÇA QUE RECONHECE A EXIGIBILIDADE DE OBRIGAÇÃO DE FAZER 

EXEQUENTE: FABRÍCIO DE OLIVEIRA CARNIEL EXECUTADA: KATIA 

CRISTINA RAMOS VISTO. Intime-se a executada, para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, cumpra a obrigação de fazer disposta na sentença de ID n.º 

10642234 – p. 06, sob pena de outras medidas cabíveis nos termos do art. 

536, § 1º do CPC. Transcorrido o prazo acima sem o cumprimento da 

obrigação de fazer, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias, independente 

nova intimação, para que a executada apresente nos próprios autos, sua 

impugnação, nos termos do artigo 525, do Estatuto Processual Civil. Defiro 

o pedido de gratuidade de Justiça. Dê ciência ao Ministério Público. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 14 

de novembro de 2017. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002347-07.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ERVALDO DIAS CAMPOS (AUTOR(A))

FABIANO DIAS CAMPOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MONTICELI GREGIS OAB - RS47354 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

L C ANTUNES & CIA LTDA. (REU)

 

Intimo o advogado da parte autora para dar andamento ao feito 

requerendo o que entender de direito, no prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004800-72.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EDILSON CORREA RAMOS (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)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1004800-72.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

EDILSON CORREA RAMOS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS DEFIRO O PEDIDO DO INSS CONSTANTE DO ID 

26326208 E CANCELO A PERICIA AGENDADA. DETERMINO QUE SEJA 

NOMEADO OUTRO PERITO EXISTENTE NOS CADASTROS DO TRIBUNAL, 

PARA REALIZAR A PERICIA NESTES AUTOS. MANIFESTE O AUTOR 

SOBRE A CONTESTAÇÃO APRESENTADA. INTIMEM-SE E CUMPRA-SE. 

EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004642-17.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

EUCILENE TRINDADE RESENDE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUIDO ICARO FRITSCH OAB - MT19381/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO PROCESSO N.º 1004642-17.2019.8.11.0045 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 

EUCILENE TRINDADE RESENDE 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 

de auxílio-doença. 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 

observado 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 restou 

suficientemente demonstrada, pela cópia de seu CNIS (ID n.º 24040949, p. 

02), eis que comprova existência de contribuições em número suficiente, 

do contrário não teria a Requerente recebido o benefício, 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, em especial o juntado sob o ID n.º 24040947, indicam que 

a Autora está incapacitada por tempo indeterminado. Assim, os 

documentos acostados a inicial, demonstram que a requerente está 

incapacitada para o exercício de 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 o 

restabelecimento do benefício de auxílio-doença a autora, Sra. EUCILENE 

TRINDADE RESENDE, 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 no sistema AJG. Quanto ao valor dos honorários 

periciais, cumpre ressaltar que é facultado ao juiz ultrapassar o limite 

máximo estabelecido (R$ 200,00), em até 03 (três) vezes, atendendo ao 
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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 do único profissional 

cadastrado no sistema da AJGF para a nossa comarca, bem como o 

posicionamento dos demais magistrados dessa comarca em relação à 

questão, ARBITRO os honorários periciais no valor de R$ 400,00 

(quatrocentos reais), a serem arcados pela 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, 18 de setembro de 2019. GISELE ALVES SILVA Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002955-05.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ELLEN CRISTINA CARDOSO 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)

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1002955-05.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

ELLEN CRISTINA CARDOSO DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS, INSS INSTITUTO 

NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL DEFIRO O PEDIDO DO INSS 

CONSTANTE DO ID 29318451. DETERMINO QUE SEJA NOMEADO OUTRO 

PERITO EXISTENTE NOS CADASTROS DO TRIBUNAL, PARA REALIZAR 

NOVA PERICIA NESTES AUTOS. INTIMEM-SE E CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O 

NECESSÁRIO. LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003359-56.2019.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADIMAR FELIPE MULLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO BELLOTTI DE REZENDE OAB - MT0010955A 

(ADVOGADO(A))

HEMELLY BURATTO OAB - MT0012243A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003359-56.2019.8.11.0045. AUTOR(A): 

ADIMAR FELIPE MULLER REU: INSS INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURIDADE SOCIAL DEFIRO O PEDIDO DO INSS CONSTANTE DO ID 

31404150. DETERMINO QUE SEJA NOMEADO OUTRO PERITO EXISTENTE 

NOS CADASTROS DO TRIBUNAL, PARA REALIZAR NOVA PERICIA 

NESTES AUTOS, DEVENDO RESPONDER AOS QUESITOS 

APRESENTADOS ANTERIORMENTE PELAS PARTES, BEM COMO AOS 

QUESTIONAMENTOS DA PETIÇÃO CONSTANTE DO D 31404150. 

INTIME-SE O AUTOR PARA QUE APRESENTE NOS AUTOS NO PRAZO DE 

15 (QUINZE) DIAS, A CÓPIA INTEGRAL DA SUA CARTEIRA DE 

TRABALHO. INTIMEM-SE E CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE O NECESSÁRIO. 

LUCAS DO RIO VERDE, 23 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1004104-70.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIELE CONCEICAO RONDONI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA DE JESUS RIBEIRO OAB - MT7973-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1004104-70.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

FRANCIELE CONCEICAO RONDONI REU: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos. Intimem-se as partes para que 

digam se pretendem a produção de outras provas, indicando, caso 

positivo, o objetivo de sua realização, sob pena de preclusão. Prazo: 15 

(quinze) dias. Decorrido o prazo in albis, certifique-se e torne-me 

conclusos. Intimem-se. Cumpra-se, às providências. Lucas do Rio 

Verde/MT, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1002795-48.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE LUIS ZANON OAB - MT0009975S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARNALDO MIGUEL FUMEGALLI (REU)

MARILENE CLECI VENTURINI (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ERENDIRAH MAXIMA DE BALBINO E TRINDADE OAB - MT22046-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

PROCESSO N.º 1002795-48.2017.8.11.0045 VISTOS. Verifica-se da 

certidão do oficial de justiça de Id. nº 15306334, que a requerida Marilene 

Cleci Venturini não fora citada. Isso posto, determino: I - Intime-se a parte 

autora, para que no prazo de 15 (quinze) dias informe o atual endereço da 

requerida ainda não citada, para o devido prosseguimento do feito. II – 

Informado o endereço da requerida Marilene, proceda a sua citação. 

Cumpra-se, expeça-se o necessário. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de abril 

de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003972-81.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - 778.112.839-72 (PROCURADOR)

LUCANS NOGUEIRA OAB - MT0016040A (ADVOGADO(A))

VERA LUCIA MIQUELIN OAB - MT0005885A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRILENE CABRAL DO NASCIMENTO SOUSA (EXECUTADO)

JECY SOUSA LEITAO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1003972-81.2016.8.11.0045. EXEQUENTE: 

MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE EXECUTADO: JECY SOUSA LEITAO, 

SANDRILENE CABRAL DO NASCIMENTO SOUSA Visto. Certifique-se, o 

trânsito em julgado da sentença de Id. 10824742 e arquive-se. Ainda, 

diante da ausência de citação, isento a parte executada do pagamento 

das custas, visto que exigir tal despesa de quem sequer tomou 

conhecimento da presente ação, não seria razoável. Intimem-se. 

Cumpra-se, às providências necessárias. Lucas do Rio Verde/MT, 28 de 

abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1005232-62.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

SICREDI CENTRO NORTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENDES DE SOUZA COSTA (EXECUTADO)

 

Intimação do advogado da parte autora para manifestar-se acerca da 

carta precatória devolvida no prazo legal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000311-26.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE MARCELO BRAGA NASCIMENTO OAB - SP29120 (ADVOGADO(A))

JOAO AUGUSTO DE CARVALHO FERREIRA OAB - SP325076 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP (EXECUTADO)

EDSON VALCANAIA (EXECUTADO)

SANDRA RAQUEL FREITAS VALCANAIA (EXECUTADO)

MARISTELA LUCIA TESTA PALUDO (EXECUTADO)

NAORI PALUDO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Wolney Ceza Mesquita Toledo OAB - MT7260/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1000311-26.2018.8.11.0045. EXEQUENTE: 

LUXEMBOURG BRASIL COMERCIO DE PRODUTOS QUIMICOS LTDA. 

EXECUTADO: VALCANAIA & PALUDO LTDA - EPP, NAORI PALUDO, 

MARISTELA LUCIA TESTA PALUDO, SANDRA RAQUEL FREITAS 

VALCANAIA, EDSON VALCANAIA VISTOS, ETC. Trata-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interposto contra a decisão de ID 14648403 alegando, 

em suma, erro material no r. decisum. Alegam os embargantes, a ausência 

de manifestação do juízo acerca do prazo para apresentação de 

Embargos do Devedor, tendo a decisão tão somente, determinado a 

distribuição da peça de forma autônoma, sem contudo, declinar o prazo 

para tanto (ID n.º 14758803). Requereu a devolução do prazo para 

apresentação de Embargos do Devedor ou, que seja considerada a data 

do protocolo da petição de embargos realizada nestes autos. 

Alternativamente, pugnou pelo recebimento da peça de embargos, como 

exceção de pré-executividade. O embargado peticionou posteriormente 

nos autos, contudo, deixou de se manifestar expressamente acerca do 

embargos de declaração. É breve o relato. Decido. Pois bem. Os embargos 

de declaração estão bem construídos e, analisando detidamente os autos, 

verifico que a pretensão merece parcial acolhimento, tendo em vista que 

de fato, restou ausente na decisão de ID n.º 14648403, o prazo para a 

distribuição/propositura dos Embargos do Devedor de forma autônoma, 

contudo, não há que falar em devolução total do prazo, conforme requer 

os embargantes. Posto isto, ACOLHO PARCIALMENTE os presentes 

embargos, com o fim de sanar erro material contido na de decisão de ID 

n.º 14648403, fazendo constar que o prazo para a 

propositura/distribuição dos Embargos do Devedor, de forma autônoma, 

pelos embargantes, voltará a fluir a partir da intimação destes da presente 

decisão, ou seja, será considerando para fins de contagem de prazo, o 

período já decorrido desde a juntada do mandado de citação (ID 

11938559) até o protocolo equivocado nestes autos (ID n.º 12265147). No 

mais, mantendo os demais termos da aludida decisão, com vista ao seu 

integral cumprimento. Sanada tal questão e, desde já considerando o 

petitório de ID n.º 16605813, determino a intimação do exequente para, no 

prazo de 15 (quinze) dias, juntar cópia da matrícula atualizada do bem 

imóvel o qual pretende a penhora, tendo em vista que a cópia juntada 

autos se encontra desatualizada (emitida em março de 2018). Consigno 

que é incumbência do exequente juntar documento atualizado, a fim de 

que esse Juízo verifique a propriedade do bem a ser constrito, evitando 

assim, a lesão a direito de terceiros não integrantes da lide. Sem prejuízo, 

defiro a penhora de crédito solicitada no item “b” da petição de ID n.º 

16605813. Assim, com fulcro no art. 860, do CPC, EXPEÇA-SE CARTA 

PRECATÓRIA com a finalidade de PENHORA NO ROSTO DOS AUTOS do 

processo n.º 0000474-14.2010.8.16.0126 (Juízo da Vara Cível da 

Comarca de Palotina/PR), referente a eventual crédito do executado Naori 

Paludo naquele feito, sobre o qual deverá recair constrição até o limite do 

débito executado na presente demanda, conforme atualização constante 

da petição de ID n.º 16605813. Efetuada a penhora, intime-se o executado 

para que não pratique ato de disposição do crédito. Ainda, DEFIRO a 

expedição de certidão nos termos do art. 828, do CPC, conforme requerido 

no item “c” da petição de ID n.º 16605813. Por fim, certifique-se a Sra. 

Gestora, o decurso do prazo para os executados efetuarem o pagamento 

da dívida ou garantia da execução. Cumpra-se. Às providências 

necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES 

SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1003560-19.2017.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

NOREDI RODRIGUES (REQUERENTE)

SILVONEI DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANE MARCON OAB - MT0004660A (ADVOGADO(A))

TATIANA MARIANI BARAZETTI OAB - MT21074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARLANE GREYCE SOUSA PINHEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE DECISÃO Processo: 1003560-19.2017.8.11.0045. 

REQUERENTE: NOREDI RODRIGUES, SILVONEI DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

FUNDACAO DE SAUDE COMUNITARIA DE SINOP, CARLANE GREYCE 

SOUSA PINHEIRO, ESTADO DE MATO GROSSO VISTOS. 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 nova data para audiência de conciliação, sem prejuízo da 

realização do ato conciliatório em momento oportuno. Cite-se a requerida 

Carlane (meio postal), no novo endereço obtido através do sistema SIEL 

(em anexo) para, querendo, apresentar defesa no prazo legal (art. 335, 

inc. III, do CPC), consignando as advertências legais. No mais, 

certifique-se a Sra. Gestora, o decurso do prazo para a Fundação de 

Saúde de Sinop apresentar contestação nos autos. Cumpra-se. Às 

providências necessárias. LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. 

GISELE ALVES SILVA Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003215-19.2018.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

ADELMO JOSE VOLMANN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO BALEM OAB - PR46441 (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 DECISÃO Processo: 1003215-19.2018.8.11.0045. AUTOR(A): 

ADELMO JOSE VOLMANN REU: INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO 

SOCIAL VISTOS. Considerando o declínio da nomeação (ID n.º 22490433), 

nomeio em substituição o perito técnico em segurança do trabalho, Gilberto 

Sampaio, com endereço profissional na Av. Tancredo Neves, 543, sala 48, 

Centro, Sorriso/MT, telefone: (66) 996595449 e 3544-2098, e-mail: 

gilberto.sampaio01@gmail.com, conforme cadastro junto ao banco de 

peritos do TJ/MT. Intime-o para dizer se aceita o encargo e declinar seus 

honorários, os quais deverão observar o máximo previsto no art. 6º da 

Resolução 127/2011 do Conselho Nacional de Justiça (R$ 1.000,00), e 

serão suportados pelo Estado ao final de processo, eis que a perícia foi 
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requerida pela parte autora, a qual é beneficiária da justiça gratuita (art. 

95, § 3º, inciso II, do CPC). Em havendo concordância, intime-se o perito 

para início dos trabalhos, a qual deverá informar ao Juízo data e horário 

para realização da perícia, com 15 (quinze) dias de antecedência para 

intimação das partes, sob pena de nulidade. Consigne-se que o laudo 

deverá ser entregue no prazo de 30 (trinta) dias após o término dos 

trabalhos. No mais, intimem-se as partes para que se manifestem acerca 

da devolução da Carta Precatória (ID n.º 22460185 e anexos). Ainda, 

requisite, a Sra. Gestora, informações acerca da Carta Precatória enviada 

para a comarca de Vitória/PR. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

LUCAS DO RIO VERDE, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juiz(a) 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001641-29.2016.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DUQUE DABUS OAB - SP248505 (ADVOGADO(A))

JOSE MARTINS OAB - SP84314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAKELINE VIEIRA MELZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE Processo: 1001641-29.2016.8.11.0045. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: JAKELINE VIEIRA MELZ 

Vistos. Em atenção ao pedido de Id. 19297558, procedi com a busca do 

endereço da requerida junto ao sistema SIEL, que restou frutífera, 

conforme detalhamento anexo no Id. nº 31574325. Isso posto, cite-se a 

requerida no endereço obtido através do sistema SIEL (em anexo), nos 

termos da decisão de Id. nº 1607364. Restando infrutífera a diligência, 

intime-se a exequente para requerer o que entender de direito, no prazo 

de 10 (dez) dias. Intime-se. Cumpra-se. Às providências necessárias. 

Lucas do Rio Verde/MT, 27 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001740-57.2020.8.11.0045

Parte(s) Polo Ativo:

RONALDO PEREIRA DA SILVA (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:

HIPERCARD BANCO MULTIPLO (REU)

Magistrado(s):

GISELE ALVES SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 6ª VARA DE LUCAS DO 

RIO VERDE AUTOS N.º 1001740-57.2020.8.11.0045 AÇÃO DE 

REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e MORAIS REQUERENTE: RONALDO 

PEREIRA DA SILVA REQUERIDO: HIPERCARD BANCO MULTIPLO S.A 

VISTO. Trata-se de AÇÃO DE REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS e 

MORAIS, tendo as partes acima indicadas. Alega o autor, que ao realizar 

consulta em seu CPF se surpreendeu com uma inscrição de seu nome no 

cadastro de inadimplente, por uma dívida que desconhece a sua origem, 

inscrita pela requerida, no valor de R$ 1.271,00 (hum mil, duzentos, 

setenta e um reais). Relata ainda, que tentou realizar compras a prazo no 

comércio local, porém ao tentar efetuar o cadastro, este restou 

impossibilitado, em razão da inscrição indevida, nos órgãos de proteção 

ao crédito – SCPC/SERASA. Assim, pugnou em sede de tutela antecipada, 

que a requerida retire imediatamente seu nome da autora do cadastro de 

inadimplentes, sob pena de imposição de multa diária. É o relato. Decido. 

Pois bem, o novo 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 ser 

observado dois elementos, quais sejam: probabilidade do direito e o perigo 

de dano ou risco ao resultado útil do processo. No caso dos autos, 

verifico a presença de ambos os requisitos exigidos, vez que a 

probabilidade do direito resta traduzida aos autos pelo extrato do SERASA 

acostado em ID n.º 30994402, indicando a negativação efetuadas pela 

parte Requerida em nome da parte Autora e, uma vez que o requerente 

não reconhece a dívida, não há como produzir prova de fato negativo. O 

segundo requisito para a concessão da antecipação de tutela, o perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo, encontra-se nos efeitos 

nefastos que a inscrição como inadimplente pode causar ao 

desenvolvimento das atividades comerciais da Requerente, estando com 

CPF negativado junto aos órgãos de proteção ao crédito. Assim, 

CONCEDO A LIMINAR PLEITEADA com o fim de determinar a retirada 

provisória do nome do Requerente do cadastro de inadimplentes 

SPC/SERASA, conforme documento de ID n.º 30994402, referente a 

restrição junto a requerida. No mais, 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 a parte 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). Defiro o pedido de inversão 

do ônus da prova, nos termos do artigo 6º, VIII, do CDC, bem como a 

gratuidade de justiça. 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. Cumpra-se. 

Expeça-se o necessário. Às providências necessárias. Lucas do Rio 

Verde, 28 de abril de 2020. GISELE ALVES SILVA Juíza de Direito
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