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COMARCAS

Segunda Entrância

Comarca de Água Boa

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000701-97.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

FAZENDA PÚBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

FELIPE ANTONELLI SCATOLA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000701-97.2020.8.11.0021 DESPACHO 1 – Atendidos os 

requisitos formais do artigo 260 do Código de Processo Civil, CUMPRA-SE 

a presente Carta Precatória, observando-se as formalidades e exigências 

legais, servindo esta de mandado. Todavia, diante do atual regime de 

plantão extraordinário em razão da necessidade de adoção de medidas 

preventivas contra o COVID-19, em atenção à Portaria-Conjunta nº 

249/2020 editada pelo Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e 

o Corregedor-Geral de Justiça e suas alterações supervenientes, bem 

como, observada a Resolução n. 313/2020 do CNJ, uma vez que a 

presente ação não envolve matéria de urgência, este Juízo CONSIGNA 

que a expedição/cumprimento de evenutal mandado deverá ser realizado 

apenas ao final do período de suspensão das atividades presenciais. 2 – 

Caso haja documentação faltante ou pendência de diligências a serem 

custeadas pela parte interessada, INFORME-SE ao Juízo deprecante por 

meio eletrônico visando a regularização no prazo de 30 (trinta) dias, sob 

pena de devolução na forma dos artigos 389 e 390 da CNGC – Foro 

Judicial[1]. 3 – COMUNIQUE-SE ao Juízo deprecante a distribuição desta 

por meio eletrônico (artigo 232 do CPC), encaminhando os dados para 

futuros pedidos de informações. 4 – Após o cumprimento e ausentes 

custas pendentes (artigo 268 do CPC), DEVOLVA-SE procedendo-se as 

baixas de praxe. 5 – Às providências. Água Boa/MT, 28 de abril de 2020. 

JEAN PAULO LEÃO RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Art. 390 – 

Decorrido o prazo de 30 (trinta) dias sem o devido recolhimento das 

custas judiciais, o Diretor do Foro devolverá a carta precatória ao Juízo de 

origem, constando no ofício o motivo da devolução e o valor das custas 

devidas para o caso de novo encaminhamento.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000724-43.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

A CAMARGO & CIA LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO AUGUSTO DE SENA RODRIGUES OAB - GO0024238A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FABIANO RIBEIRO DE CARVALHO (REU)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000724-43.2020.8.11.0021 DECISÃO 1 – Considerando que a 

demanda em destaque versa sobre direitos disponíveis, estando 

preenchidos os requisitos da petição inicial estabelecido no art. 319 do 

Código de Processo Civil, não sendo hipótese de rejeição liminar da 

pretensão (art. 332 do CPC), conforme o art. 334 do Código de Processo 

Civil, a designação de audiência de conciliação é medida que se impõe. 

Todavia, frente ao atual regime de plantão extraordinário em face da 

necessidade de adoção de medidas preventivas contra o COVID-19 (novo 

coronavírus), em atenção à Portaria-Conjunta nº 249/2020 editada pelo 

Presidente do Tribunal de Justiça de Mato Grosso e o Corregedor-Geral de 

Justiça e alterações supervenientes, bem como, observada a Resolução 

n. 313/2020 do CNJ, este Juízo deixa de designar audiência de conciliação 

e DETERMINA que a Secretaria agende data para realização do ato após a 

superação do período de suspensão dos atos presenciais. 2 – Após o 

agendamento da audiência, EXPEÇA-SE carta de citação e intimação do 

réu, nos termos do art. 248 do CPC, observando-se que o ato deverá ser 

cumprido com antecedência mínima de 20 (vinte) dias para o 

comparecimento da audiência de conciliação acima designada, conforme 

determina o art. 334 do Código de Processo Civil, 3 – O réu poderá 

oferecer contestação no prazo de 15 (quinze) dias contados da data de 

audiência de conciliação, de acordo com as normas dos artigos 336 e 337 

do CPC, sem prejuízo de ajuizamento de reconvenção, conforme autoriza 

o art. 343 do CPC, devendo ser certificado o prazo destes instrumentos 

pela Secretaria deste Juízo. 4 – Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. 5 – INTIME-SE o advogado do autor, via DJE, para o comparecimento 

na audiência de conciliação designada (art. 334, §3º do CPC). 6 – 

CONSIGNE-SE no expediente de comunicação das partes advertência de 

que a ausência delas na audiência de conciliação referida no item “2” irá 

acarretar multa por ato atentatório à dignidade de justiça na proporção de 

2 % sobre o valor da causa ou da vantagem econômica pretendida, 

conforme determina o art. 334, §8º do CPC, exceto se ambas as partes em 

conjunto manifestarem o desinteresse na realização da audiência (art. 

334, §4º, inciso I do CPC), hipótese na qual a Secretaria promoverá o 

cancelamento da audiência designada, considerando-se como termo inicial 

para apresentação da contestação aquele estabelecido pelo art. 335, II do 

CPC. 7 – Por fim, após a realização da audiência de conciliação, sendo 

obtida ou não a conciliação, devendo ser lavrado termo num ou noutro 

sentido, havendo ou não contestação e réplica, o que deverá ser 

certificado nos autos, CONCLUSOS para os fins do artigo 347 do CPC. 8 – 

CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000693-23.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CURT SCHRADER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO THOMA MARTINS DE PAULA OAB - MT0011954A-B 

(ADVOGADO(A))

TIAGO CANAN OAB - MT0009180A-O (ADVOGADO(A))

SELSO LOPES DE CARVALHO OAB - MT3556/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

JEAN PAULO LEAO RUFINO

 

Estado de Mato Grosso Poder Judiciário Comarca de Água Boa 1ª Vara 

PJE nº 1000693-23.2020.8.11.0021 DECISÃO Em resumo, alega o 

liquidante que o Ministério Público Federal ajuizou a ação civil pública n. 

0008465-28.1994.4.01.3400 (94.00.08514-1) na qual atuou como 

assistente a Sociedade Rural Brasileira e a Federação das Associações 

dos Arrozeiros do Rio Grande do Sul (FEDERARROZ) em face da União e 

do Banco do Brasil S/A e Banco Central do Brasil, distribuída para a 3ª 

Vara Federal de Brasília/DF. Aduz que na referida demanda, ligada a 

direito individual homogêneo, de abrangência nacional, foi realizado o 

julgamento do processo de conhecimento de natureza coletiva lato sensu, 

declarando, em sede de Recurso Especial n. 1.319.232/DF 

(2012/0077157-3), sob a relatoria do Ministro Paulo de Tarso Sanseverino 

do Colendo Superior Tribunal de Justiça, “o índice de correção monetária 

aplicável às cédulas de crédito rural, no mês de março de 1990, nos quais 

prevista a indexação aos íncides da caderneta de poupança, foi a 

variação do BTN no percentual de 41,28 %”. Além disso, narra que no 

referido aresto, os réus foram condenados, solidariamente, “ao 

pagamento das diferenças apuradas entre o IPC de março de 1990 (84,32 

%) e o BTN fixado em idêntico período (41,28%), corrigidos 

monetariamente os valores a contar do pagamento a maior pelos índices 

aplicáveis aos débitos judiciais, acrescidos de juros de mora de 0,5 % ao 

mês até a entrada em vigor do Código Civil de 2002 (11.01.2003), quando 

passarão para 1% ao mês, nos termos do art. 406 do Código Civil de 

2002”. O liquidante requereu que o liquidatário apresentasse as contas 
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gráficas em formato de “SLIPS/XER 712” que espelham os históricos das 

operações com a respectiva evolução. Como forma de sustentar a relação 

de causalidade, assevera que firmou negócios jurídicos com os réus que 

culminaram na expedição de cédulas rurais referentes ao período acima. 

Requer o recebimento de liquidação por arbitramento. Fundamenta-se. 

Decide-se. Em análise à pretensão deduzida neste processo, nota-se que 

se trata de liquidação de sentença genérica firmada em demanda de 

natureza difusa ou transidividual, na espécie individual homogêneo. Sobre 

o conceito de direito individual homogêneo, a doutrina do saudoso Ministro 

Teori Albino Zavascki[1] assim o define: “(...) direitos subjetivos 

pertencentes a titulares diversos, mas oriundos da mesma causa fática ou 

jurídica, o que lhes confere grau de afinidade suficiente para permitir a sua 

tutela jurisdicional de forma conjunta” (Destaque) São denominados na 

doutrina de José Carlos Barbosa Moreira como aqueles acidentalmente 

coletivos, isso porque eles serão sempre interesses individuais, porém, a 

tutela jurisdicional é efetivada de forma coletiva em razão de opção 

legislativa. O art. 81, parágrafo único, inciso III do Código de Defesa do 

Consumidor[2] estabelece que os direitos individuais homogêneos são 

aqueles decorrentes de origem comum. A doutrina de Adriano Andrade, 

Cleber Masson e Landolfo Andrade[3] conceituam o direito individual 

homogêneo, como sendo direitos subjetivos individuais, objetivamente 

divisíveis, ligados por uma origem em comum, cuja defesa judicial é 

passível de ser feita coletivamente. Sendo assim, extrai-se do referido 

conceito que a pretensão de direito (pretensão) individual homogêneo 

possui 03 (três) características que a define: (i) divisibilidade do objeto; (ii) 

homogeneidade ou origem comum; e (iii) determinabilidade dos titulares. A 

divisibilidade é aferida com base na lesão sofrida individualmente a cada 

titular que permite a reparação na respectiva proporção, inclusive, 

mediante ação individual. A homogeneidade ou origem comum é entendida 

como mesmo fato ou mesma circunstância que confira uniformidade aos 

interesses. A doutrina de Luiz Paulo da Silva Araújo Filho[4] assim sintetiza 

a respeito da homogeneidade: “deve ser analisada no sentido de garantir 

homogeneidade dos interesses, ou seja, podem ser considerados de 

origem comum os interesses ou direitos tanto decorrentes de um mesmo 

fato como de fatos apenas similares, não importa, pois o que se mostra 

indispensável é que os fatos, por sua simetria, determinem interesses em 

substância homogêneos” (Destaque) A determinabilidade dos titulares 

decorre de sua natureza, eis que são direitos subjetivos individuais de 

modo que o seu exercício poderia se dar através de ação individual, 

porém, ressalte-se, por opção legislativa, prefere-se que tal pretensão 

seja exercitada de maneira coletiva, consoante admitido pelo Código de 

Defesa do Consumidor. A identificação correta dos direitos coletivos lato 

sensu – direito difuso, direito coletivo strictu sensu e direito individual 

homogêneo – de modo a evitar equívoco quanto à sua natureza e 

comprometer a efetividade da tutela jurisdicional, se baseia em seu 

elemento mais forte, isto é, o pedido deduzido pela parte, uma vez que a 

pretensão liga-se à constituição do objeto litigioso do processo, bem como 

delimita a atuação do Estado-Juiz e a natureza do provimento jurisdicional, 

em observância ao princípio da correlação ou congruência. Nesse 

aspecto, em tese de Doutorado defendida por Gustavo Milaré Almeida, na 

Universidade de São Paulo (USP), com o tema “Execução de Interesses 

Individuais Homogêneos: Análise Crítica e Propostas” foi esposada a 

análise do pedido como delimitador da identificação dos direitos coletivos 

lato sensu. Aliás, como forma de elucidar a questão, convém trazer a liça 

o exemplo contido no referido trabalho que facilita a compreensão da 

matéria: Exemplificando: empresa de assistência médica que veicule 

publicidade na mídia televisiva a respeito de plano de saúde cuja 

mensalidade é reajustada por índice de correção diverso do permitido em 

lei. Se eventual ação coletiva for ajuizada pleiteando apenas a cessação 

dessa publicidade, o interesse tutelado será difuso, pois atinge um número 

indeterminado de indivíduos e o direito de exigir a respectiva reconstituição 

do bem lesado é indivisível, já que não é possível cessar para uns e não 

para outros. Contudo, se tal demanda for intentada objetivando 

simplesmente a invalidade desse reajuste, o interesse tutelado será 

coletivo, uma vez que as pessoas atingidas são determináveis (aquelas 

que contrataram o plano de saúde), mas o direito material é indivisível, pois 

tal reajuste não pode ser válido para umas pessoas e inválido para outras. 

Agora, se eventual ação coletiva for proposta visando a restituição dos 

valores pagos a maior nas mensalidades por alguns conveniados, o 

interesse tutelado será individual homogêneo, haja vista que uma mesma 

situação fática (causa de pedir) afetou apenas determinadas ou 

determináveis pessoas. Ainda nesse exemplo, nada impede que referida 

ação coletiva tenha por objeto, cumulativamente, a cessação daquela 

publicidade enganosa, a declaração de invalidade do índice de correção 

ilegal e a restituição dos valores pagos a maior, situação em que os 

interesses tutelados serão, concomitante e respectivamente, difusos, 

coletivos e individuais homogêneos. (Destaque). Feitas estas 

considerações, passa-se a análise do procedimento para a satisfação do 

título formado em sede de tutela coletiva, sobretudo no aspecto dos 

direitos individuais homogêneos, atualmente tutelados no art. 95 a 100 do 

CDC[5]. O art. 95 do CDC estabelece que, em caso de procedência do 

pedido, a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu 

pelos danos causados. A condenação na forma acima significa, em regra, 

que o Juiz na fase de conhecimento decidirá o dever de reparar, porém, 

sem determinar o valor ou o objeto da obrigação, bem como sem a 

individualização daqueles que possui legitimidade e interesse à tutela. Na 

mesma linha, Fabiano Afonso[6] sintetiza: “a sentença genérica lança, no 

mundo fático, juízo hipotético de probabilidade de dano, pois, quando o 

juiz, no processo de conhecimento, condena alguém a pagar por danos a 

serem posteriormente apurados em liquidação de sentença (sentença 

genérica), de conformidade com o que restar provado no procedimento de 

liquidação de sentença, ele o faz sem a necessária certeza de que no 

referido procedimento será auferido algum resultado positivo” (Destaque) 

No mesmo sentido, colhe-se novamente os ensinamentos de Teori Albino 

Zavaski[7]: “como decorrência natural da repartição da cognição que a 

caracteriza, a sentença será, necessariamente, genérica. Ela fará juízo 

apenas sobre o núcleo de homogeneidade dos direitos afirmados na 

inicial, ou seja, apenas sobre três dos cinco principais elementos da 

relação jurídica que envolve os direitos subjetivos, quais sejam, o objeto 

da controvérsia: o an debeatur (= a existência da obrigação do devedor), 

o quis debeatur (= identidade do sujeito passivo da obrigação) e o quid 

debeatur (= a natureza da prestação devida). Tudo o mais (o cui debeatur 

= quem é o titular do direito e o quantum debeatur = qual é a prestação a 

que especificamente faz jus) é tema a ser enfrentado e decidido por outra 

sentença, proferida em outra ação, a ação de cumprimento” (Destaque) 

Dessarte, a sentença genérica concernente aos direitos individuais 

homogêneos não indica suficientemente quem é o titular do direito (“cui 

debeatur”), bem como o montante da reparação de cada um, atinente ao 

quantum debeatur, de modo que tais objetos merecem tratamento em 

liquidação de sentença. Nessa direção, levando-se em consideração que 

a demanda ora em destaque se refere à direito individual homogêneo, 

aliado ao fato da necessidade de se apurar quem é o titular do direito, bem 

como o montante a ser reparado, mostra-se necessário analisar a 

modalidade de liquidação da sentença, consoante a regra do sistema 

jurídico brasileiro. A liquidação de sentença genérica necessitará de 

análise concernente aos fatos que o liquidante teria sofrido, o nexo de 

causalidade com o fato danoso indicado na sentença genérica, bem como 

a respectiva mensuração do resultado. Sendo assim, diante da 

necessidade de alegar fatos novos, este Juízo entende como necessário 

que a liquidação de sentença ocorra através de procedimento comum, 

prevista no art. 511 do Código de Processo Civil, que assim preleciona: 

Art. 511. Na liquidação pelo procedimento comum, o juiz determinará a 

intimação do requerido, na pessoa de seu advogado ou da sociedade de 

advogados a que estiver vinculado, para, querendo, apresentar 

contestação no prazo de 15 (quinze) dias, observando-se, a seguir, no 

que couber, o disposto no Livro I da Parte Especial deste Código. É 

relevante consignar que no procedimento de liquidação pelo procedimento 

comum é vedado rediscutir fatos que culminaram na definição do dever de 

indenizar, que circunscreverá em relação ao an debeatur (existência da 

obrigação do devedor) devido a necessidade de vinculação ao título 

executivo judicial, bem como no que concerne aos elementos da liquidação 

pelo procedimento comum que se presta para a sua liquidez e certeza, 

que foi anteriormente consignado, quais sejam: (i) cui debeatur: 

identificação do titular do direito; (ii) quantum debeatur: delimitação da 

prestação que possa deter o direito. No mesmo sentido, colhe-se a ementa 

do Egrégio Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro: AGRAVO DE 

INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO INDIVIDUAL DE SENTENÇA COLETIVA. 

ADEQUAÇÃO DO RITO PARA QUE SE PROCEDA À LIQUIDAÇÃO PELO 

PROCEDIMENTO COMUM. POSSIBILIDADE. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO DO DANO INDIVIDUAL. INEXISTÊNCIA DE PRECLUSÃO. 

RESPEITO AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E CONTRADITÓRIO. 

Cinge-se a controvérsia a verificar o acerto da decisão que, em ação de 

liquidação e cumprimento de sentença coletiva, determinou a adequação 

do procedimento, ajuizado, inicialmente, por arbitramento, para que se 
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proceda à liquidação pelo procedimento comum, nos termos do art. 509, 

inciso II do NCPC. Consoante o entendimento do Superior Tribunal de 

Justiça, a sentença de procedência na ação coletiva, tendo por causa de 

pedir danos referentes a direitos individuais homogêneos (art. 95 do CDC) 

será, em regra, genérica, dependendo, assim, de superveniente 

liquidação, não apenas para simples apuração do quantum debeatur, mas 

também para aferição da titularidade do crédito (art. 97, CDC). (STJ-4ª. 

Turma, AgRg no AREsp 283558/MS, rel. Min. Luis Felipe Salomão, j. 

15.05.14, DJe 22.05.14). No caso dos autos, trata-se de cumprimento 

individual da sentença de procedência proferida na Ação Civil Pública nº 

0004219-04.2004.8.19.0037, a qual condenou a Telemar a implantar o 

serviço de telefonia fixa na localidade de Vargem Alta e a pagar 

indenização por danos morais aos sujeitos que, eventualmente, tenham 

sido frustrados em suas pretensões de contratação dos serviços de 

telefonia, tentativa de contratação e desatendimento, a serem 

comprovados caso a caso. Como se vê do que restou decidido nos autos 

da Ação Civil Pública, para que haja o cumprimento do julgado, faz-se 

necessário que, antes que se proceda à apuração do dano, se comprove 

a titularidade do direito indicado. Em casos tais, que demandam a 

comprovação da titularidade do direito, o procedimento a ser adotado é a 

liquidação pelo procedimento comum (art. 509, II do NCPC), o qual permite, 

a ambas as partes, cognição probatória exauriente. Como o interessado 

(beneficiado pela decisão) tem necessidade de alegar e provar fato novo, 

referente à própria titularidade do direito, fica evidente que a liquidação só 

pode se desenvolver pelo procedimento comum. Fato novo (art. 509, II do 

NCPC), aqui, para as ações de liquidação de sentença coletiva, não deve 

ser interpretado como fato posterior, mas sim, como fato que não foi 

aferido no momento da prolação da sentença coletiva, e o será na fase de 

liquidação. Como dito, a questão relativa à comprovação ou não do dano 

individual demanda a necessidade de se averiguar a titularidade do direito 

do exequente, em etapa prévia liquidatória. Ademais, como bem salientou a 

douta Procuradoria de Justiça, não há qualquer violação legal quanto à 

possibilidade de abertura de prazo para que o autor faça a adequação do 

pedido de liquidação por arbitramento ao rito do procedimento comum, uma 

vez que a determinação ocorreu antes da citação, conforme se extrai do 

art. 329, inciso I do NCPC/15. No caso, a agravante ingressou 

espontaneamente nos autos, não podendo a parte autora ser prejudicada 

por esse fato, mormente quando a questão da regularidade da petição 

inicial ainda estava para ser analisada. Em verdade, não há sequer que se 

falar em alteração da causa de pedir ou do pedido, uma vez que decisão 

somente determinou a adequação da petição aos ditames do art. 511 do 

CPC/15, com vistas ao melhor julgamento da demanda. A liquidação pelo 

procedimento comum não trará qualquer prejuízo à Telemar, que exercerá 

de forma mais ampla seu direito à defesa, pois poderá apresentar 

contestação no prazo de 15 dias, o que não seria possível no rito do 

arbitramento. O magistrado ao definir a liquidação pelo procedimento 

comum (antiga liquidação por artigos) determinou ao exequente que 

comprove ser o titular do direito à indenização, cabendo-lhe demonstrar o 

nexo de causalidade entre o dano individual e a responsabilização imposta 

na sentença. Neste diapasão, caberá ao recorrido comprovar o dano 

sofrido elencado na exordial da ação coletiva para receber a pretendida 

indenização. Somente com a devida dilação probatória, o Juízo terá 

certeza de que o recorrido não faz jus à indenização imposta na ação civil 

pública. Por fim, a alegação do agravante, no sentido de que a parte 

autora não realizou o pedido individual de instalação do serviço e, 

portanto, não faria jus ao pleito indenizatório, diz respeito ao mérito da 

causa, devendo ser resolvido mediante cognição exauriente, sob pena de 

violação aos princípios do contraditório, da ampla defesa e do duplo grau 

de jurisdição. Recurso desprovido. (TJ-RJ - AI: 00153249820188190000 

RIO DE JANEIRO NOVA FRIBURGO 2 VARA CIVEL, Relator: RENATA 

MACHADO COTTA, Data de Julgamento: 16/05/2018, TERCEIRA CÂMARA 

CÍVEL, Data de Publicação: 18/05/2018) (Destaque) 1 – Diante do exposto, 

com fundamento no art. 511 do CPC, este Juízo RECEBE a pretensão de 

liquidação a fim de que seja processado na forma do procedimento 

comum. CITE-SE o liquidatário para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

caso queira, possa apresentar contestação, salientando que a cognição 

desse procedimento se limitará aos aspectos da existência da obrigação 

pelo liquidatário, a identificação do titular do direito e o montante a ser 

apurado. 2 – Na hipótese de o liquidatário alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo concernente ao objeto desta demanda, 

INTIME-SE o liquidante para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam o art. 350 e 351 do CPC. 3 – 

Em relação ao pedido de exibição de documento atinente ao “SLIPS/XER 

712” das cédulas rurais que são objetos desta demanda, nos termos do 

art. 398 do CPC, aliado à regra do art. 139, inciso VI do CPC que permite ao 

Juízo dilatar os prazos processuais visando à adequação do 

procedimento, CONSIGNE-SE no mandado de citação que o liquidatário terá 

o mesmo prazo da contestação para manifestar acerca desta pretensão. 

4 – CUMPRA-SE. Água Boa/MT, 28 de abril de 2020. JEAN PAULO LEÃO 

RUFINO Juiz de Direito em Designação [1] Reforma do processo coletivo: 

indispensabilidade de disciplina diferenciada para direitos individuais 

homogêneos e para direitos transindividuais. In: GRINOVER, Ada Pellegrini; 

MENDES, Aluisio Gonçalves de Castro; WATANABE, Kazuo (Coord.). 

Direito processual coletivo e anteprojeto de Código Brasileiro de 

Processos Coletivos. São Paulo: RT, 2007, p. 35 [2] Art. 81. A defesa dos 

interesses e direitos dos consumidores e das vítimas poderá ser exercida 

em juízo individualmente, ou a título coletivo. Parágrafo único. A defesa 

coletiva será exercida quando se tratar de: III - interesses ou direitos 

individuais homogêneos, assim entendidos os decorrentes de origem 

comum. [3] Interesses difusos e coletivos esquematizado. Adriano 

Andrade, Cleber Masson, Landolfo Andrade. Rio de Janeiro: Editora 

Forense. São Paulo: Editora Método. 2011 (Esquematizado). Pag. 31. [4] 

Comentários ao Código de Defesa do Consumidor: Parte processual, São 

Paulo, Saraiva, 2002, p. 62. [5] Art. 95. Em caso de procedência do pedido, 

a condenação será genérica, fixando a responsabilidade do réu pelos 

danos causados. Art. 96. (Vetado). Art. 97. A liquidação e a execução de 

sentença poderão ser promovidas pela vítima e seus sucessores, assim 

como pelos legitimados de que trata o art. 82. Parágrafo único. (Vetado). 

Art. 98. A execução poderá ser coletiva, sendo promovida pelos 

legitimados de que trata o art. 82, abrangendo as vítimas cujas 

indenizações já tiveram sido fixadas em sentença de liquidação, sem 

prejuízo do ajuizamento de outras execuções. § 1° A execução coletiva 

far-se-á com base em certidão das sentenças de liquidação, da qual 

deverá constar a ocorrência ou não do trânsito em julgado. § 2° É 

competente para a execução o juízo: I - da liquidação da sentença ou da 

ação condenatória, no caso de execução individual; II - da ação 

condenatória, quando coletiva a execução. Art. 99. Em caso de concurso 

de créditos decorrentes de condenação prevista na Lei n.° 7.347, de 24 

de julho de 1985 e de indenizações pelos prejuízos individuais resultantes 

do mesmo evento danoso, estas terão preferência no pagamento. 

Parágrafo único. Para efeito do disposto neste artigo, a destinação da 

importância recolhida ao fundo criado pela Lei n°7.347 de 24 de julho de 

1985, ficará sustada enquanto pendentes de decisão de segundo grau as 

ações de indenização pelos danos individuais, salvo na hipótese de o 

patrimônio do devedor ser manifestamente suficiente para responder pela 

integralidade das dívidas. Art. 100. Decorrido o prazo de um ano sem 

habilitação de interessados em número compatível com a gravidade do 

dano, poderão os legitimados do art. 82 promover a liquidação e execução 

da indenização devida. Parágrafo único. O produto da indenização devida 

reverterá para o fundo criado pela Lei n.° 7.347, de 24 de julho de 1985. 

[6] Liquidação de sentença coletiva, Curitiba, Juruá, 2010, p. 101. [7] 

Processo coletivo..., cit., p. 165

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000045-77.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAPHAEL NEVES COSTA OAB - MT12411-O (ADVOGADO(A))

RICARDO NEVES COSTA OAB - MT12410-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MONICA GRAMARI UBEDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RICARDO ZANCANARO OAB - MT0008739S (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de seus advogados habilitados, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

se manifeste nos autos requerendo o que entender de direito em termos 

de prosseguimento do feito.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002499-30.2019.8.11.0021
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Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA STEFANIE DA COSTA SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA STEFANIE DA COSTA SIMOES OAB - MT22893/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de sua advogada habilitada, para que tome ciência do inteiro teor do r. 

decisum proferido nos autos, que segue vinculado, e, consequentemente, 

da audiência de conciliação designada para o dia 10/08/2020, às 15h00min 

(MT), no CEJUSC de Água Boa, sito no prédio do Fórum local.

Intimação Classe: CNJ-95 DESPEJO POR FALTA DE PAGAMENTO

Processo Número: 1002499-30.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILLA STEFANIE DA COSTA SIMOES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILLA STEFANIE DA COSTA SIMOES OAB - MT22893/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIZETE DOMINGOS DA SILVA PAZ (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, por meio 

de sua advogada habilitada, para que, no prazo de 10 (dez) dias, se 

manifeste nos autos, informando o novo endereço da requerida, a fim de 

viabilizar sua citação/intimação, tendo em vista a mudança de endereço 

informada conforme movimentação tombada no Id n. 27624692.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002447-34.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

GILMAR FERREIRA RODRIGUES JUNIOR OAB - GO0046416A 

(ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REU)

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: A intimação do advogado da parte 

requerente, para que no prazo de 15 (quinze) dias, se manifeste, 

conforme preceitua o art. 350 e seguintes do CPC, tendo em vista a 

contestação apresentada nos autos.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000757-33.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA CAMPOS DE SOUZA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000757-33.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: LUZIA CAMPOS DE SOUZA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 17:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000413-86.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO LISBOA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2019 às 15:45 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2019 às 13:00 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000642-46.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARACAHIPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))
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CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2019 às 17:45 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000466-67.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARINETE MARACAHIPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000468-37.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO CAIADO FREIRES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/05/2019 às 18:15 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000758-18.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MANUEL DO BONFIM MARTINS PINHEIRO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000758-18.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MANUEL DO BONFIM MARTINS 

PINHEIRO FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 

17:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000475-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2019 às 13:45 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000475-29.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2019 às 13:15 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000643-31.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR FERREIRA LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000759-03.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA MARIA PEREIRA REIS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000759-03.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ROSANA MARIA PEREIRA REIS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 17:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000476-14.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SENA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIM CELULAR S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2019 às 14:00 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃODE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 17/05/2019 às 15:45 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000483-06.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE MENDES MACHADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000760-85.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSANA FERREIRA DA SILVA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000760-85.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ROSANA FERREIRA DA SILVA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 19/06/2020 Hora: 18:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000762-55.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTENIRA SILVA DE AZEVEDO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000762-55.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: VALTENIRA SILVA DE AZEVEDO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 12:15 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 28 de abril de 2020 

(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelas 
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normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000763-40.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GRAZIELI REGINA CAETANO SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000763-40.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: GRAZIELI REGINA CAETANO 

SANTOS FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 

12:30 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000766-92.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCILENE DINIZ DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000766-92.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MARCILENE DINIZ DOS SANTOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 12:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000616-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAELA PEREIRA AGUIAR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000767-77.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO FERREIRA DE FARIAS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000767-77.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: RODRIGO FERREIRA DE FARIAS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000636-39.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PAULINO TENORIO LEITE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte, 

bem como seu cliente para comparecerem a audiência de CONCILIAÇÃO 

designada nos autos para o dia 31/05/2019 AS 17:30 HORAS DE MT

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: Promovo a INTIMAÇÃO do advogado 

da parte promovente, bem como seu cliente, para comparecerem a 

audiência de CONCILIAÇÃO designada nos autos para o dia 07/06/2019 

AS 15:15 Horas de Mato Grosso.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000655-45.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA DA SILVA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 
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posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000768-62.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UENES ALVES LUZ (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000768-62.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: UENES ALVES LUZ FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 13:15 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000769-47.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCILENE FERREIRA BRITO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000769-47.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: LUCILENE FERREIRA BRITO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 13:30 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 28 de abril de 2020 

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

normas da CNGC

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001780-48.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA SENTENÇA Processo: 

1001780-48.2019.8.11.0021. REQUERENTE: THIAGO JHONNY LEITE 

RIBEIRO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos etc. Dispenso o 

relatório, em atenção ao que dispõe o artigo 38 da Lei 9.099/1995. As 

sentenças nos Juizados Especiais obedecerão aos limites traçados nos 

artigos 2º e 38, ambos da Lei Federal nº 9.099/95 cc artigo 1.046, §§ 2º e 

4º do Novo Código de Processo Civil cc Enunciados nº 161 e 162, ambos 

do FONAJE. Trata-se de AÇÃO DE OBRIGAÇAO DE FAZER proposta por 

THIAGO JHONNY LEITE RIBEIRO em desfavor do ESTADO DE MATO 

GROSSO. DO JULGAMENTO ANTECIPADO: No caso, não havendo vício 

que possa obstar o regular prosseguimento do feito, preparado está o 

processo para julgamento antecipado, pois as provas dos autos são 

suficientes para a solução da lide, sendo, portanto, dispensável dilação 

probatória. PRELIMINAR: IMPUGNAÇÃO À JUSTIÇA GRATUITA: Deixo de 

analisar o pedido de impugnação, uma vez que alegado em momento 

inoportuno, sendo que será analisado por ocasião de eventual 

interposição recursal. MÉRITO: Com efeito, a solução do litígio não 

demanda muito esforço, mormente pela regra do Código de Processo Civil 

que estabelece que compete ao autor provar o fato constitutivo do seu 

direito e ao réu fato modificativo, impeditivo ou extintivo do referido direito. 

Além disso, segundo a regra contida nos artigos 336 e 341 do Novo 

Código de Processo Civil, compete ao réu alegar, na contestação, toda 

matéria de defesa, expondo as razões de fato e de direito, com que 

impugna o pedido do autor, sob pena de presumirem verdadeiros os fatos 

não impugnados. Inicialmente, verifico que a parte autora, Policial Militar 

desde 01/11/2014, ajuizou ação de obrigação de fazer, em face do Estado 

de Mato Grosso, a fim de compelir o réu a efetuar a progressão de nível 

na carreira militar, conforme Leis Complementares 541/2014 e 555/2014, a 

fim de ver computado o tempo de serviço nas forças armadas. Salienta 

que é Policial Militar desde O Estado de Mato Grosso apresentou 

contestação após o prazo legal. Todavia, diante da indisponibilidade do 

interesse público posto em Juízo (artigo 345, II, CPC), deixo de aplicar os 

efeitos da revelia, relativos por natureza. Ocorre que a Lei Complementar 

supramencionada traz o termo “poderá”, indicando o caráter discricionário 

da norma. Neste sentido o entendimento para sua aplicação, para a 

progressão de nível na carreira militar, é que se utiliza o tempo de igual 

carreira. Ou seja serviço militar do Estado aproveita-se a outro serviço 

militar do Estado, e o período que serviu `as Forças Armadas é 

considerado apenas para fins de cálculo de aposentadoria especial. 

Assim, o julgamento improcedente da demanda se impõe. Ante o exposto, 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido formulado na petição inicial, 

resolvendo-se o mérito do feito, com supedâneo no art. 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários, conforme 

inteligência dos artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Interposto recurso 

inominado, intime-se a parte recorrida para as contrarrazões. Registro 

automático da sentença com sua publicação, dispensado o uso do livro 

respectivo, a teor do art. 317, § 4.º, da CNGC. Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido em 10 dias, certifique-se, anote-se, 

baixe-se e arquive-se. P.I.C. VISTOS, Homologo por SENTENÇA nos 

termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitada em julgado, 

ao arquivo com baixas. Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010127-24.2014.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

MARLEY PEREIRA DE ASSUNCAO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALISSON HENRIQUE JUSTO E LEMES OAB - GO0031793A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MIRIAM RODRIGUES DE SOUZA OAB - GO38902 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ÁGUA BOA DECISÃO Processo: 

8010127-24.2014.8.11.0021. EXEQUENTE: MARLEY PEREIRA DE 

ASSUNCAO SILVA EXECUTADO: EULLENIZIA PEREIRA MATOS ANDRADE 

Vistos em Regime de Exceção. De pronto, ACOLHO o pleito de id nº 

29948715, de modo que DETERMINO seja remetida cópia dos autos ao 

Ministério Público para as providências que entender cabíveis. No mais, 

considerando que não fora encontrado o bem para efetivação de penhora, 

DETERMINO a intimação da requerente para pugnar o que de direito, dando 

prosseguimento a presente, no prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de 

extinção anômala. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS PROVIDÊNCIAS. 

Água Boa/MT, 16 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito em Regime de Exceção

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-32.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MORGANNY DE SOUSA FERNANDES (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000770-32.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 
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ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MORGANNY DE SOUSA 

FERNANDES FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 

13:45 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000404-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 03/05/2019 às 13:45 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. ELEONORA BISSOLOTTI Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000772-02.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UARLEI FERREIRA LIMA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000772-02.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: UARLEI FERREIRA LIMA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 14:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000404-27.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO MIGUEL FERREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000773-84.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA LUIZA SANCHES BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000773-84.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: MARIA LUIZA SANCHES 

BARBOSA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 

qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

ÁGUA BOA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 

14:15 , no endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 

3468-1694, CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000775-54.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO DAMACENO GONCALVES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL NEPOMUCENO DE ASSIS OAB - MT12093-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000775-54.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:LEANDRO 

DAMACENO GONCALVES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: RAFAEL 

NEPOMUCENO DE ASSIS POLO PASSIVO: CLARO 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: ÁGUA BOA - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 14:30 , no endereço: 

AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, CENTRO, 

ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000776-39.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLA SOARES MARTINS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000776-39.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: CARLA SOARES MARTINS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000648-53.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

DIVINA RODRIGUES DOS SANTOS ROSADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:
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LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 07/06/2019 às 14:15 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000406-94.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO HENRIQUE NOVAIS SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE GAZOLA VIEIRA MARQUES OAB - MG76696-O (ADVOGADO(A))

 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Intimem-se. 

Cumpra-se. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000686-65.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

GISELE SCOPEL DE MORAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO - AUDIÊNCIA Certifico que promovo a intimação 

do(s) advogado(a) DO PROMOVENTE e seu(s) cliente(s), para 

comparecer a audiência de Tipo: Conciliação Sala: ÁGUA BOA-MT - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 14/06/2019 às 13:30 horas de Mato 

Grosso. endereço: Av. Júlio Campos, 390 - Centro - Agua Boa-MT, Fone: 

66-3468-1694. FRANCILEUDO DE SOUSA CHAGAS Gestor de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000777-24.2020.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

ENY BARTZ GANASSINI & CIA LTDA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR RODRIGUES OAB - MT22742/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADRIANA SILVA BARBOSA (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000777-24.2020.8.11.0021 POLO ATIVO:ENY BARTZ 

GANASSINI & CIA LTDA - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ARTHUR RODRIGUES POLO PASSIVO: ADRIANA SILVA BARBOSA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: ÁGUA BOA - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 26/06/2020 Hora: 15:00 , no 

endereço: AVENIDA JÚLIO CAMPOS, Nº 390, TELEFONE: (66) 3468-1694, 

CENTRO, ÁGUA BOA - MT - CEP: 78635-000 . 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: 1000633-84.2019.8.11.0021

Parte(s) Polo Ativo:

IARA TAVARES DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADIA NAYARA NARDES FARIAS OAB - MT23942/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS MONTEIRO LAURENCO OAB - BA16780-O 

(ADVOGADO(A))

 

CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO VIA DJE: INTIMAÇÃO do advogado da parte, 

bem como seu cliente para comparecerem a audiência de CONCILIAÇÃO 

designada nos autos para o dia 31/05/2019 AS 17:00 HORAS DE MT

3ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Jean Louis Maia Dias

 Cod. Proc.: 1035086 Nr: 5054-71.2018.811.0021

 AÇÃO: Ação Penal de Competência do Júri->Processo 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Miqueias Gomes Medrado, Wenderson 

Rodrigues de Oliveira, João Batista Pereira de Jesus Mendes, Italo 

Fernando Galvão Erthal, Ronilton de Oliveira Fortunato, Adriano 

Wanderleys de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ministerio Publico Estadual - 

OAB:MP

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adão Pereira de Abreu - 

OAB:46.257-DF, Camila de Oliveira Luvison - OAB:MT0025788O, 

Danielly Selke da Luz - OAB:22277/O, Gilmar Ferreira Rodrigues 

Junior - OAB:OAB/MT 22439-A, Jose Renato de Moraes - 

OAB:OAB/MT 13330-A,  Ludmylla Barbosa Ol iveira  - 

OAB:MT0024952O, Tarcísio Cardoso Tonhá - OAB:OAB/MT 3573-B, 

Welliton Gomes Rocha Lima - OAB:24880/MT

 Ante o exposto, PRONUNCIO OS RÉUS MIQUEIAS GOMES MEDRADO, 

WENDERSON RODRIGUES DE OLIVEIRA, ÍTALO FERNANDO GALVÃO 

ERTHAL, ADRIANO WANDERLEYS DE SOUZA e RONILTON DE OLIVEIRA 

FORTUNATO, qualificados nos autos, com fulcro no art. 413 do Código de 

Processo Penal, a fim de que sejam submetidos a julgamento pelo Tribunal 

do Júri pela prática dos crimes descritos no art. 121, incisos I e IV, c/c art. 

29, caput, do Código Penal; no art. 244-B, §2º, do Estatuto da Criança e do 

Adolescente; e no art. 2º, caput, da Lei 12.850/2013Nos termos do art. 

413, §3º, do Código de Processo Penal, mantenho as prisões preventivas 

dos acusados MIQUEIAS, WENDERSON E RONILTON, pois os fundamentos 

para custódia se mantém incólumes, sendo necessário resguardar a 

ordem pública. A propósito, inexiste qualquer fato novo capaz de alterar o 

quadro fático, sendo a prisão preventiva necessária. Nesse interim, 

destaco que o Tribunal de Justiça de Mato Grosso, por meio de incidente 

de uniformização de jurisprudência, fixou o seguinte Enunciado: “50. A 

motivação per relationem (aliunde) constitui fundamentação idônea para 

negar ao réu, preso durante toda a instrução processual, o direito de 

recorrer em liberdade”.Quanto ao réu Adriano, aguarde-se o cumprimento 

do respectivo mandado de prisão preventiva.Cumpra-se imediatamente as 

determinações contidas no item 2.1 desta decisão.Após a preclusão do 

prazo recursal, intimem-se às partes para os fins do art. 422 do Código de 

Processo Penal.Publique-se. Cumpra-se.

Comarca de Alto Araguaia

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000411-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:
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JERONIMO TEODORO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE BORGES SANTIAGO OAB - MT0022812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000411-22.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: Nome: JERONIMO TEODORO SOUSA SANTOS Endereço: 

AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, 426, CENTRO, ARAGUAINHA - MT - CEP: 

78615-000 POLO PASSIVO: Nome: ADELIA ALVES DA SILVA Endereço: 

AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, 804, LIBERDADE, MARABÁ - PA - 

CEP: 68501-150 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO na 

pessoa do seu patrono, para se manifestarem em 15 (quinze) dias, da 

informação prestada pelo Banco do Brasil de ID 31574461, se o caso, 

retificar o esboço de partilha, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000411-22.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO TEODORO SOUSA SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANE BORGES SANTIAGO OAB - MT0022812A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADELIA ALVES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 1ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO 

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

CARLOS FRANCA PROCESSO n. 1000411-22.2019.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 1.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha]->INVENTÁRIO (39) 

POLO ATIVO: Nome: JERONIMO TEODORO SOUSA SANTOS Endereço: 

AV. JOÃO PONCE DE ARRUDA, 426, CENTRO, ARAGUAINHA - MT - CEP: 

78615-000 POLO PASSIVO: Nome: ADELIA ALVES DA SILVA Endereço: 

AVENIDA TRINTA E UM DE MARÇO, 804, LIBERDADE, MARABÁ - PA - 

CEP: 68501-150 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO 

na pessoa do seu patrono, para se manifestarem em 15 (quinze) dias, da 

informação prestada pelo Banco do Brasil de ID 31574461, se o caso, 

retificar o esboço de partilha, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. Alto Araguaia/MT, 27 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.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 20699 Nr: 1126-04.2007.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O MINISTÉRIO PÚBLICO LOCAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO JORGE MENDONÇA SIQUEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEUZÂNIA MARQUES VILELA 

ALVES - OAB:5177-B/MT

 3. Ante o exposto, com fundamento na legislação invocada JULGO 

EXTINTA A PUNIBILIDADE do denunciado PEDRO JORGE MENDONÇA 

SIQUEIRA.CIENTIFIQUE-SE o Ministério Público. Tratando-se de sentença 

extintiva de punibilidade e considerando a inexistência de procuração 

acostada aos autos, a razão do que dispõe o artigo 1.387 da CNGC, 

NOMEIO a Defensoria Pública para receber a intimação do réu sendo, 

portanto, desnecessária a sua intimação pessoal.Certificado o trânsito em 

julgado, OFICIE-SE à Delegacia de Polícia bem como aos institutos de 

identificação, para as anotações pertinentes e, em seguida, 

ARQUIVEM-SE os autos, dando-se baixa.Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 24591 Nr: 2124-35.2008.811.0020

 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: EMPLOYER ORG. DE RECURSOS HUMANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT, 

JERONIMO SAMITA MAIA NETO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Almerindo Pereira - 

OAB:12716/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: WILLIAM SANTOS ARAUJO - 

OAB:2.644/-MT

 Vistos em correição.

1. Após a prolação de sentença de improcedência (fls. 336/342), 

comparece a parte autora para opor embargos de declaração (fls. 

344/351).

2. Diante da possibilidade de concessão de efeito modificativo, entendo 

que deve ser ouvida a parte contrária antes da análise dos aclaratórios. 

Neste sentido, eis o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

"(...) A possibilidade de se imprimirem efeitos modificativos a embargos 
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declaratórios, de sorte a resultar alteração prejudicial à parte embargada, 

reclama sua prévia intimação para se manifestar, em observância ao 

contraditório e à ampla defesa. Precedentes do STJ e do STF.” (STJ, 

HABEAS CORPUS 46465, 5ª Turma, DJ 27/02/2007, Ministro Relator: 

ARNALDO ESTEVES LIMA).

3. Portanto, INTIME-SE a parte requerida/embargada para manifestação no 

prazo de 05 (cinco) dias sob pena de preclusão.

4. Após, TORNEM os autos conclusos para deliberações.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 54708 Nr: 340-47.2013.811.0020

 AÇÃO: Embargos à Execução Fiscal->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: EMPLOYER ORG. DE RECURSOS HUMANOS LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE ALTO ARAGUAIA - MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: VAGNER CRISTIANO MODESTO - 

OAB:54.919/PR

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Processo em ordem.

2. Não obstante decisão de suspensão retro, INTIME-SE a parte 

embargante para que esclareça a este juízo se o fundamento da presente 

ação é o mesmo carreado nos autos de n. 2124-35.2008.811.0020 – cód. 

24591, no prazo de 10 (dez) dias.

Às providências.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 76152 Nr: 4174-53.2016.811.0020

 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 ITAUCARD S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JEANE BRAS DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: CELSO MARCON - 

OAB:11.340-A/MT, FELIPE ANDRES ACEVEDO IBANEZ - 

OAB:22131-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos em correição.

1. Diante da certidão negativa do Oficial de Justiça (ref. 58 e 60), 

INTIME-SE o requerente na pessoa de seu procurador para, no prazo de 

15 (quinze) dias, informar o endereço para localização do veículo e da(o) 

requerida(o) ou manifestar-se quanto à hipótese de conversão do pedido 

de busca e apreensão/depósito em ação executiva, conforme dispõe o 

art. 4º do Dec. Lei nº 911/96.

2. Após, conclusos.

As providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 88503 Nr: 5387-60.2017.811.0020

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: RAMIRO MURAD FILHO, MARIA CRISTINA SAAD 

MURAD

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EDILSON FRANCISCO NUNES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO GOMES GARCIA - 

OAB:13.299-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉZIO TRINDADE MARTINS - 

OAB:109295, IURI GONÇALVES ARAÚJO - OAB:24274/O, LUIZ 

ANTONIO DA SILVA JUNIOR - OAB:109907

 Vistos em correição.

1. Processo em ordem.

2. CUMPRA-SE na íntegra a decisão/despacho de ref. 59.

3. Sem prejuízo, INTIME-SE o requerente para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, manifestar-se quanto a petição de ref. 69.

4. Nada pendente de cumprimento, faça a conclusão.

Às providências.

MARINA CARLOS FRANÇA,

Juíza de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marina Carlos França

 Cod. Proc.: 31377 Nr: 2063-09.2010.811.0020

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário (art. 282 e ss do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 

1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ÁLVARO SIMON (Espólio), TALITA SIMON ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARES - MAPFRE RISCOS ESPECIAIS 

SEGURADORA S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: JACÓ CARLOS SILVA 

COELHO - OAB:15.013A

 Vistos em correição,

1. Cuida-se de AÇÃO ORDINÁRIA tendo como partes as em epígrafe, 

pelos fatos e fundamentos descritos na peça inicial.

 2. Entrementes, aportou nos autos termo de acordo, no qual as partes 

pedem a homologação e extinção do processo.

Vieram-me conclusos.

É o relatório necessário. DECIDO.

3. Pois bem, ante o termo de acordo juntado nos autos e estando as 

partes bem representadas, HOMOLOGO-O para que produza seus efeitos 

jurídicos e legais, fazendo de seus termos parte integrante desta decisão, 

e, em consequência, julgo EXTINTO o processo COM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO, na forma do artigo 487, III, alínea “b”, do CPC.

4. Custas processuais e honorários advocatícios na forma acordada. Se 

nada constado, será pro rata.

5. Após o TRÂNSITO EM JULGADO, devidamente certificado, 

ARQUIVE-SE, com as baixas e anotações de estilo.

6. Prescindível o registro da sentença, nos termos do artigo 317, § 4º, da 

Consolidação das Normas da Corregedoria-Geral de Justiça – CNGC.

P. I. Cumpra.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 62602 Nr: 731-31.2015.811.0020

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: COOPERATIVA DE CRÉDITO, POUPANÇA E 

INVESTIMENTO DO SUL DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ROGÉRIO GARCIA CELESTINO, LÍGIA 

MARCELA LUCAS BOTA, ADELINO BOTA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ISABELA ALVES BUOSI - 

OAB:20756 O, Leonardo Santos de Resende - OAB:6.358-O/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, do Art. 482, § VI, da CNGC e 

provimento 56/2007, impulsiono estes autos com a finalidade intimar a 

parte exequente para, no prazo de 15 (quinze) dias, manifestar-se quanto 

aos rumos da execução, apresentando o cálculo atualizado dívida.

2ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 71808 Nr: 1448-09.2016.811.0020

 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: VITALINA RODRIGUES DIAS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DUQUE DIAS DE CAMPOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Ramos Coelho Mayer - 

OAB:16.745

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Assim, estando satisfeitas as exigências legais, julgo PROCEDENTE O 

PEDIDO, pelo que reconheço a união estável entre Vitalina Rodrigues Dias 

e Duque Dias de Campos, pelo período de 07 (sete) anos, com termino em 

18/01/2016 data do falecimento deste último. Em consequência, DECLARO 

EXTINTO O PROCESSO, com julgamento do mérito, nos termos do art. 487, 
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inciso I, do Código de Processo Civil. Sem custas uma vez que a parte 

autora atua sob o palio da justiça gratuita.Interposto recurso de apelação, 

independentemente de análise dos requisitos de admissibilidade da 

insurgência, nos termos dos artigos 994 a 1.014 do Código de Processo 

Civil, intime-se a parte apelada para contrarrazões. Vencido o prazo, com 

ou sem elas, subam os autos sem demora ao E. Tribunal de Justiça, com 

os nossos cumprimentos. Após o trânsito em julgado devidamente 

certificado, AO ARQUIVO com as baixas e cautelas de estilo.CIÊNCIA ao 

Ministério Público.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Alto Araguaia/M, 23 

de março de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 60605 Nr: 2895-03.2014.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CLEIBIA APARECIDA RESENDE DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ARTHUR REZENDE 

WALDSCHMIDT - OAB:12624/O, MOISES BORGES REZENDE JUNIOR - 

OAB:5374/0

 Código nº 60605

Vistos, etc.

Inobstante a conclusão dos autos para sentença, verifico que até o 

presente momento não houve retorno do ofício expedido à ref. 84.

 Assim, tendo em vista que a documentação solicitada a Caixa Econômica 

Federal é de extrema importância a elucidação dos fatos, DETERMINO seja 

expedido novo oficio, para que esta apresente os extratos na forma 

pleiteada no item 2 da cota ministerial (pág. 04), no prazo de 05 (cinco) 

dias, sob pena de incorrer o responsável, no crime de desobediência.

 Apresentados os extratos, DÊ-SE vista as partes para manifestação, no 

prazo de 05 (cinco) dias.

 CUMPRA-SE expedindo o necessário.

 Alto Araguaia/MT, 27 de abril de 2020.

Adalto Quintino da Silva

Juiz de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000407-48.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FRANCISCO DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLAUCIENE CORREIA DOS SANTOS OAB - MT25199/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA DE ALTO ARAGUAIA MANDADO DE CITAÇÃO E INTIMAÇÃO 

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

QUINTINO DA SILVA PROCESSO n. 1000407-48.2020.8.11.0020 Valor da 

causa: R$ 19.738,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Material, Indenização 

por Dano Moral]->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: JOSE 

FRANCISCO DE SOUSA Endereço: RUA JOÃO PONCE DE ARRUDA, SN, 

ATUAL GERSON RIBEIRO MOURA, CENTRO, PONTE BRANCA - MT - CEP: 

78610-000 POLO PASSIVO: Nome: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Endereço: REDE CEMAT, 184, RUA 

VEREADOR JOÃO BARBOSA CARAMURU 184, BANDEIRANTES, CUIABÁ 

- MT - CEP: 78010-900 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, 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, 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 Sala: CEJUSC Data: 16/06/2020 Hora: 15:00 

DECISÃO/DESPACHO: Vistos, etc. RECEBO a inicial em todos os seus 

termos. DESIGNO audiência de conciliação para o dia 16/06/2020 às 

15:00h, a ser realizada no CEJUSC desta Comarca. INTIME-SE a parte 

requerente, na pessoa do advogado, para comparecimento a solenidade 

designada; CITE-SE a parte requerida para comparecimento. Fiquem as 

partes cientes de que o comparecimento é obrigatório (pessoalmente ou 

por representante com procuração específica, com outorga de poderes 

para negociar e transigir). As partes devem estar acompanhadas de seus 

advogados (art. 334, § 9º, NCPC). Caso a parte ré faça uso da previsão 

do § 5º do art. 334 do NCPC, o termo inicial do prazo para a contestação 

será a data do protocolo da manifestação do seu desinteresse na 

audiência de conciliação, ficando desde já determinado o cancelamento da 

solenidade. Caso infrutífera a conciliação ou verificada a ausência de 

qualquer das partes, o prazo para a parte requerida contestar a ação terá 

início na data da audiência (art. 335, I, NCPC). Decorrido o prazo para 

contestar o pedido, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC/2015), INTIME-SE a parte autora para que, no 

prazo de 15 (quinze) dias, apresente manifestação, a teor do art. 348 e 

seguintes do NCPC, nos seguintes termos: 1) Havendo revelia, informe se 

quer produzir outras provas ou se deseja o julgamento antecipado; 2) 

Havendo contestação, deverá se manifestar em réplica, inclusive com 

contrariedade e apresentação de provas relacionadas a eventuais 

questões incidentais; 3) Em sendo apresentada reconvenção com a 

contestação ou no seu prazo, deverá apresentar resposta à 

reconvenção. Após, INTIMEM-SE as partes para que, no prazo comum de 

05 (cinco) dias, especifiquem as provas que pretendem produzir, 

justificando, objetiva e fundamentadamente, a sua relevância. Registre-se, 

ainda, que não serão consideradas relevantes as questões não 

adequadamente delineadas e fundamentadas nas peças processuais, 

além de todos os demais argumentos insubsistentes ou ultrapassados 

pela jurisprudência reiterada. Cumpra, providenciando e expedindo o 

necessário com celeridade. INTIMEM-SE. CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Alto Araguaia/MT, 24 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva 

Juiz de Direito 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 úteis, 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). 6. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. Alto Araguaia, 27 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.
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Sentença

Sentença Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001048-70.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CELIA APARECIDA DUARTE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE GERVASIO DE FREITAS NETO OAB - MT0020129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KLÉBER EUSÉBIO RIBEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE ALTO 

ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 1001048-70.2019.8.11.0020. Vistos, 

etc. Trata-se de ação de homologação de transação extrajudicial, 

proposta por CÉLIA APARECIDA DUARTE REZENTE e KLEBER EUSÉBIO 

RIBEIRO, no qual as partes pactuaram quanto à dissolução do casamento, 

informando ainda, que possuem dois filhos, os quais já atingiram a 

maioridade. O instrumento do acordo está em ordem e, pois, apto a 

merecer homologação. Diante disso, tratando-se de direito disponível, 

HOMOLOGO o acordo entabulado pelas partes, na forma e condições 

pactuadas no termo de pág.04/05, e por consequência DECRETO O 

DIVÓRCIO DO CASAL, com fulcro no artigo 40 da Lei nº 6.515/77 e do 

artigo 226, §6º da Constituição da República. Ante o exposto, JULGO 

EXTINTO o presente feito, COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, nos termos do 

artigo 487, inciso III, alínea “b” do CPC, integrando a presente sentença os 

termos do acordo formalizado à pág. 04/05. Após o trânsito em julgado, 

devidamente CERTIFICADO, EXPEÇA-SE Mandado de Averbação ao 

Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais da comarca 

de Mineiros-GO, para que proceda às averbações necessárias. Sem 

custas, uma vez que concedo os benefícios da gratuidade da justiça. 

Depois de tudo cumprido, ao arquivo. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Alto Araguaia-MT, 28 de abril de 2020. Adalto Quintino da Silva Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010021-94.2016.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO BELO DE ARAUJO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IVONEY LEMES BARBOSA (EXECUTADO)

 

Fica Vossa Senhoria, na qualidade de advogada da parte Exequente, 

intimada a manifestar no feito, face os documentos juntados, requerendo o 

que entender de direito, no prazo de 05(cinco) dias, sob pena de extinção 

e arquivamento.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000253-30.2020.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

K. S. L. D. S. S. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEIA PAULA APARECIDA CLAUDIO OAB - MT0015120A-B 

(ADVOGADO(A))

KARINA LIMA DA SILVA OAB - 032.929.131-95 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANO SANTOS DE LIMA (EXECUTADO)

 

Autos n. 1000253-30.2020.811.0020 Vistos, etc. Trata-se de execução de 

alimentos proposta por Kaiq Sayure Lima dos Santos Silva (menor) 

representado por Karina Lima da Silva, em face de Cristiano Santos de 

Lima. De inicio cumpre registrar a incompetência do juizado especial para 

processamento do feito. Isso porque, o artigo 3º, §2º, da Lei 9.099/95 

veda apenas o as ações relativas ao estado e capacidade das pessoas. 

Art. 3º (...) § 2º Ficam excluídas da competência do Juizado Especial as 

causas de natureza alimentar, falimentar, fiscal e de interesse da Fazenda 

Pública, e também as relativas a acidentes de trabalho, a resíduos e ao 

estado e capacidade das pessoas, ainda que de cunho patrimonial. Além 

do mais, verifico que a sentença foi proferida pela 1ª Vara Cível desta 

Comarca, sendo esta competente para processar a execução de 

alimentos, nos termos do artigo 64, § 1° c/c artigo 516, ambos do CPC. 

Assim, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução de mérito, na forma do 

artigo 51, II, da Lei nº 9.099/1995. Sem custas e honorários advocatícios 

com fundamento nos artigos 54 e 55, ambos da Lei nº 9.099/1995. Após o 

trânsito em julgado, ARQUIVE-SE, com as baixas de praxe. Publique-se. 

Intimem-se. Alto Araguaia/MT, 27 de março de 2020. Adalto Quintino da 

Silva Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Adalto Quintino da Silva

 Cod. Proc.: 108620 Nr: 3347-37.2019.811.0020

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Sumaríssimo->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MURILO GABRIEL PEREIRA SANTOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva intentada 

pelo Ministério Público, para ABSOLVER o réu MURILO GABRIEL PEREIRA 

SANTOS SILVA da imputação que lhe é feita, pela prática do crime do 

artigo 42, inciso III, da Lei de Contravenções Penais,, o que se faz com 

fulcro artigo 386, III, do Código de Processo Penal. Transitada em julgado, 

procedam-se as comunicações necessárias, dê-se baixa e 

arquivem-se.CIÊNCIA ao Ministério Público e a Defensoria 

Pública.Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Comunique-se.Alto 

Araguaia/MT, 17 de abril de 2020.Adalto Quintino da SilvaJuiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000927-42.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MARCIA DA MATA XAVIER (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000927-42.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MARCIA DA MATA XAVIER 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que a própria reclamada junta fatura de cobrança 

demonstrando o sítio da parte autora nesta comarca. Vencida a preliminar, 

passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos 

Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 
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apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos que comprovam a contratação do serviço, relatório de 

pagamento, utilização da linha telefônica n. (66) 9.9933-8532 que, em 

conjunto com as telas sistêmicas, contrato assinado, faturas de cobrança, 

os quais demonstram a utilização e a inadimplência do serviço como 

medida de contraprestação. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, e logrou êxito a parte ré 

em demonstrar que a autora quitou algumas faturas de forma regular. 

Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Nesse sentido, ficou provado nos autos que durante algum tempo a parte 

reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe 

impossível neste momento alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do 

débito, descartando-se também a hipótese de fraude. Ademais, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, sabedora de que 

devia a reclamante a título de contraprestação dos serviços. Nesse 

sentido, ficou provado a ciência da parte autora da origem dos débitos, 

por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo fraude é praticar ato 

atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece guarida o pedido 

realizado pela parte reclamada quanto a litigância de má-fé com escopo no 

art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da parte reclamante em 

locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos fatos. Igual sorte não 

merece o pedido contraposto, uma vez que ausente a planilha de débitos 

atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de 

Processo Civil, REJEITO a preliminar suscitada, JULGO IMPROCEDENTES 

os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a reclamante a pagar à parte 

reclamada, a título de multa por litigância de má-fé, o valor de 3% (três por 

cento) sobre o valor dado a causa, devidamente corrigido e atualizada 

desde a propositura da ação. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 

ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000943-93.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMARCIA RAMOS DE SOUZA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000943-93.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSIMARCIA RAMOS DE 

SOUZA REQUERIDO: DETRAN - MATO GROSSO Vistos. Trata-se de 

reclamação na qual objetiva a parte autora a condenação da parte 

reclamada a indenização por danos materiais e morais em razão de furto 

de sua motocicleta Honda Biz 125 ES, 2011/2012, Cor Rosa, Placa OGJ 

0201, Chassi n. 9C2JC4820CR273722, no momento em que seu automóvel 

ficou no pátio do 7º CIRETRAN. A parte reclamada, apesar de devidamente 

citada no evento de Num. 2674474 para apresentar contestação, contudo, 

permaneceu inerte. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da Lei 

nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de 

outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva, uma vez que a parte ré é parte legitima para figurar 

no polo passivo desta demanda, uma vez que o Ciretran somente é a sua 

extensão de atuação nas diversas comarcas existente no Estado de Mato 

Grosso. Rejeito a preliminar de inépcia da inicial, uma vez que vislumbro a 

possibilidade jurídico do pedido, eis que presente seus requisitos. Vencida 

as preliminares, passo a analisar o mérito. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado parcialmente 

procedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: 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. O Magistrado ao decidir, deve 

apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos 

termos dos do disposto no art. 375, do Código de Processo Civil. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Trata-se de reclamação na qual objetiva a parte autora a 

condenação da parte reclamada a indenização por danos materiais e 

morais em razão de furto de sua motocicleta Honda Biz 125 ES, 

2011/2012, Cor Rosa, Placa OGJ 0201, Chassi n. 9C2JC4820CR273722, 

no momento em que seu automóvel ficou no pátio do 7º CIRETRAN. As 

provas trazidas aos autos foram: Boletim de Ocorrência relatando o furto, 

auto de apreensão do veículo, extrato junto ao Detran/MT contendo os 

débitos não quitados do bem. Portanto, o episódio do furto é 

incontroverso. Ressalto que, ao permitir que o veículo da parte autora 

ficasse em pátio administrado sob sua tutela, a parte reclamada atrai para 

si o dever de guarda do bem. Dessa forma, ao incorrer em omissão quanto 

a guarda do bem, visando a sua proteção e segurança, a parte reclamada 

é responsável objetivamente pelos danos causados ao veículo do autor, 

nessa monta, também pelo furto do mesmo, caso ocorrido. Com a 

finalidade de corroborar o que ora vem sendo esposado, segue o julgado 

em caso análogo emitido pelo egrégio tribunal deste Estado: 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. (APELAÇÃO Nº 46937/2014 – 4ª Camara Cível – Relator Exmo. 

LUIZ CARLOS DA COSTA – Julgamento 09-06-2015). A parte autora 

realiza o pedido de condenação no importe de R$ 7.000,00 (sete mil reais), 

compreendendo tanto danos morais quanto materiais. Contudo, a parte 

reclamada demonstra que atualmente os débitos existentes em nome da 

parte autora somam o valor de R$ 2.402,19 (dois mil quatrocentos e dois 

reais e dezenove centavos), relativos ao seguro DPVAT (anos de 2017, 

2018 e 2019), multa de trânsito (vencida em 27/12/2018), bem como taxa 

de licenciamento anual (anos de 2017, 2018 e 2019) e taxa de estadia de 

veículo por dia de apreensão, em 2018. À exceção do débito relativo ao 

licenciamento anual, cujo credor é o órgão de trânsito requerido, os 

demais não podem ser compensados no montante da indenização. A uma, 

porque as despesas relativas ao DPVAT não são devidas à parte ré. A 

duas, porque o débito referente à multa de trânsito, ao que tudo indica, 

decorre de infração de trânsito ocorreida em 2018, portanto, quando o 

reclamante já não tinha a posse do veículo, apreendido em 2017. A três, 

no que tange a taxa de estadia, verifica-se que se refere a diárias 

relativas ao ano de 2018, todavia, segundo admitido na própria 

contestação, a motocicleta foi furtada do pátio do Detran em 11/12/2017, 

logo, é descabido pretender cobrar estadia de 2018, já que o bem não 

estava mais em poder do requerido. Impende consignar, por oportuno, que 

a apreensão do veículo não afasta a exigibilidade das taxas de 

licenciamento supervenientes, as quais decorrem de imposição legal, nos 

termos do artigo 130 do Código de Trânsito Brasileiro. Logo, tais despesas 

devem ser abatidas do quantum indenizatório pretendido na ação. Noutra 

perspectiva, ressalto que a parte ré não fez prova de suas alegações no 

sentido de que o valor postulado na exordial, a título de danos materiais, 

seria exorbitante, pelo que a tese não merece prosperar. Nesse contexto, 

faz jus o autor à indenização por danos materiais no importe de R$ 

6.621,82 (seis mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois 
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centavos), já descontados os débitos relativos aos licenciamentos anuais 

de 2017, 2018 e 2019. Por outro lado, no que tange aos danos morais, 

verifico que a parte autora não demonstrou minimamente os supostos 

abalos a direitos da personalidade que teria experimentado, inobservando, 

desse modo, o ônus que lhe recai por força do artigo 373, I, do CPC, 

motivo pelo qual a pretensão é improcedente, nesse particular, Diante do 

exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil c/c o art. 6º, da Lei nº 9.099/95, REJEITO as 

preliminares suscitadas e, no mérito, JULGO PARCIALMENTE 

PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, para tanto, CONDENO a 

parte reclamada a pagar à parte reclamante o valor de R$ 6.621,82 (seis 

mil e seiscentos e vinte e um reais e oitenta e dois centavos), a título de 

danos materiais, o qual deverá ser corrigido e atualizado (INPC) a partir da 

citação valida (19/09/2019) e acrescido de juros de 1% a.m. a partir da 

apreensão do veículo (24/07/2018). ORDENO a reclamada a compensação 

dos valores, conforme esposado nesta sentença, devendo excluir para 

tanto, os débitos com as diárias de pátio, bem como as taxas de 

licenciamento e seguro obrigatório relativos ao ano de 2019, eis que o 

veículo já havia sido furtado dos domínios da parte reclamada. Sem custas 

e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000318-59.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JERONIMO SAMITA WALDSCHMIDT MAIA OAB - MT14555/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GOL LINHAS AEREAS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO ANTONIO FERES PAIXAO OAB - MT26103/A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000318-59.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JERONIMO SAMITA 

WALDSCHMIDT MAIA REQUERIDO: GOL LINHAS AEREAS S.A. Vistos. 1. 

Trata-se de recurso de Embargos de Declaração Cível (Num. 24034716 

págs. 1/3) manejado contra a sentença derradeira de evento Num. 

23355148 – págs. 1/5 na forma do art. 48, da Lei nº 9.099/95, buscando 

nítida reforma de mérito da sentença guerreada, o que é vedado em tal via 

recursal. Explico. 2. Primeiramente, tem-se que o eminente Min. Marco 

Aurélio já cimentou que “os embargos declaratórios não consubstanciam 

crítica ao ofício judicante, mas servem-lhe ao aprimoramento. Ao 

apreciá-los, o órgão deve fazê-lo com espírito de compreensão, atentando 

para o fato de consubstanciarem verdadeira contribuição da parte em prol 

do devido processo legal” (STF, 2ª T., AI 163.047-5-PR-AgRg-Edcl, DJU 

8.3.96, p. 6.223). 3. A parte embargante, claramente, não pretende sanar 

obscuridade, contradição ou omissão do decisum. Nesta quadra, não 

havendo configuração das referidas exceções legais, somente ao juízo ad 

quem incumbe a devolução da matéria julgada, conforme artigo 41, da Lei 

nº 9.099/95. 4. Dessarte, não se presta os embargos para “o reexame de 

matéria sobre a qual a decisão embargada havia se pronunciado, com 

inversão, em consequência, do resultado final” (RSTJ 30/142). Comungam 

deste entendimento a jurisprudência pátria, a saber: “PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO REGIMENTAL EM MEDIDA CAUTELAR. INTERPOSIÇÃO POR FAX. 

ART. 2º, CAPUT, DA LEI 9800/99. INTEMPESTIVIDADE. NÃO 

CONHECIMENTO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE 

QUAISQUER VÍCIOS DO ART. 535 DO CPC. REDISCUSSÃO DE QUESTÕES 

DE MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. 1. Revelam-se improcedentes os embargos 

declaratórios em que as questões levantadas traduzem inconformismo 

com o teor da decisão embargada, pretendendo rediscutir matérias já 

decididas, sem demonstrar omissão, contradição ou obscuridade (art. 535 

do CPC).2. O prazo de cinco dias para a juntada dos originais inicia-se no 

dia seguinte ao envio do fax, nos termos do art. 2º, caput, da Lei 9.800/99 

e da reiterada jurisprudência da 1ª Seção desta Corte (AgRg nos EREsp 

778814/RS, de minha relatoria, DJ de 15.05.2006; AgRG nos EREsp 

489226/MG, Ministro João Otávio de Noronha, DJ de 17.10.2005; EDcl no 

AgRg nos EREsp 741271/SP, Ministro José Delgado, DJ de 04.09.2006), 

não estando sujeito às regras de contagem de prazo previstas no Código 

de Processo Civil. 3. Embargos de declaração rejeitados. (Agravo 

Regimental 2006/0229968-7, Rel. Min. Teori Albino Zavascki, Primeira 

Turma, DJ 26.02.2007, p. 549)” 5. Assim, resta claro que os embargos 

opostos nestes autos têm caráter puramente infringente, com efeito, 

busca a parte embargante rediscutir matérias de fato e de direito, 

modalidade não permitida em nosso ordenamento jurídico. 6. Por outro 

lado, em movimentação de Num. 24989991, a parte embargada também 

executada, informa o pagamento da obrigação, havendo pedido de 

levantamento por alvará via TED da parte embargante após a apreciação 

do recurso de embargos de declaração. 7. Desta feita, entendo que o feito 

deve ser extinto com resolução do mérito, a teor do Código de Processo 

Civil, in verbis: Art. 924. Extingue-se a execução quando: I - a petição 

inicial for indeferida; II - a obrigação for satisfeita; III - o executado obtiver, 

por qualquer outro meio, a extinção total da dívida; IV - o exequente 

renunciar ao crédito; V - ocorrer a prescrição intercorrente”. 8. Ante ao 

exposto, por não preencher os requisitos de admissibilidade, bem como no 

recurso interposto, pretender claramente a parte reclamante a reforma da 

sentença por via ilegítima, NÃO CONHEÇO dos presentes embargos. 9. Por 

fim, conforme teor da movimentação ID. Num. 24989991, com fundamento 

nos artigos 924, inciso II do Código de Processo Civil, DECLARO EXTINTO 

o presente feito, dando por satisfeita a presente execução. 10. Expeça-se 

alvará para levantamento da quantia depositada em favor da parte 

embargante/exequente. 11. Sem custas e honorários advocatícios (artigos 

54 e 55, da Lei n. 9.099). 12. Submeto a presente decisão ao Juiz Togado 

(art. 40, da Lei nº 9.099/95). 13. Após, REMETAM-SE os autos ao arquivo, 

com as cautelas e anotações necessárias. CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000936-04.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DONIZETE AUGUSTA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000936-04.2019.8.11.0020. REQUERENTE: DONIZETE AUGUSTA DA 

SILVA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de 

comprovante de residência, eis que a própria reclamada junta fatura de 

cobrança demonstrando o sítio da parte autora nesta comarca. Vencida 

as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 
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uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha 

telefônica n. (66) 9.9654-2941, faturas de cobrança, relatório de 

chamadas e de envio de SMS, os quais, em conjunto com as telas 

sistêmicas, demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte 

reclamante, bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o 

não pagamento da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo 

qual não há falar em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, sendo certo que a parte ré logrou êxito em 

demonstrar que a parte demandante quitou algumas faturas de forma 

regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante algum tempo a 

parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível, neste momento, alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Assim, como a parte requerente não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos da parte 

autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer 

a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000935-19.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LUZINETE MARTINS BARBOSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000935-19.2019.8.11.0020. REQUERENTE: LUZINETE MARTINS 

BARBOSA REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (66) 9.9693-2080, contrato 

assinado, faturas de cobrança, os quais, em conjunto com as telas 

sistêmicas, demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte 

reclamante, bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o 

não pagamento da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo 

qual não há falar em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. 

Outrossim, o desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de 

ocorrência de fraude, sendo certo que a parte ré logrou êxito em 

demonstrar que a parte demandante quitou algumas faturas de forma 

regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante algum tempo a 

parte reclamante quitou de forma regular a prestações contratadas, 

sendo-lhe impossível, neste momento, alegar desconhecimento e/ou 

ilegitimidade do débito, descartando-se também a hipótese de fraude. 

Assim, como a parte requerente não se desincumbiu do ônus probatório 

que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser 

indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código 

de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. 

Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos da parte 

autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer 

a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente ação, 

mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001066-91.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA GOULARTE HONORATO (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001066-91.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ANDREIA GOULARTE 

HONORATO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 
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contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de 

documento indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente 

para a prova do débito, bem como é valido o comprovante de residência 

juntado aos autos para fins de comprovação do sítio da ré nesta comarca. 

Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, 

que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater 

uma a uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne 

na sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo às linhas 

telefônicas n. (66) 9.9671-8697 e (66) 9.9712-3241, contrato assinado, 

faturas de cobrança, relatório de chamadas e de envio de SMS, os quais, 

em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000691-90.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

DIOMAR ARAGAO PINDAIBA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARTHUR REZENDE WALDSCHMIDT OAB - MT0012624A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO S.A. 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000691-90.2019.8.11.0020. REQUERENTE: DIOMAR ARAGAO PINDAIBA 

REQUERIDO: GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE 

PAGAMENTO S.A. Dispensado o relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 

9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta julgamento no estado em 

que se encontra, na esteira do disposto no artigo 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se 

tratar de matéria de direito e de fato, e as provas apresentadas se 

mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, desnecessária a 

realização de audiência de instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de 

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO 

POR DANOS MORAIS proposta por DIOMAR ARAGAO PINDAIBA em face 

de GETNET ADQUIRENCIA E SERVICOS PARA MEIOS DE PAGAMENTO 

S.A. Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na 

cobrança, em razão de não possuir débito junto a requerida. Relata que foi 

a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da 

requerente no cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se 

depreende dos documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 100,94 

(cem reais e noventa e quatro centavos), período de 16 de novembro de 

2018. Constatada a ausência de prova cabal que demonstre a suposta 

relação jurídica contratual entre as partes, não há alternativa, se não 

declarar a inexistência do débito. Nessa esteira, cabe ressaltar que as 

telas sistêmicas juntadas pela parte reclamada não demonstra que a dívida 

apontada é oriunda dos serviços prestados e não pagos, uma vez que 

desacompanhada de documentos que demonstram a origem do débito. 

Desse modo, ante a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, 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. 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, RATIFICO a liminar outrora 

concedida e, no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 100,94 (cem reais e noventa e quatro 

centavos), período de 16 de novembro de 2018,bem como DETERMINAR a 

exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do 

referido débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a requerida a 

pagar ao requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% 

ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir 

da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem 

custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei 

n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001114-50.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MAXWEL MIRANDA ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001114-50.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MAXWEL MIRANDA ALVES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por MAXWEL MIRANDA 

ALVES em face de BANCO BRADESCO S.A. Preliminarmente. REJEITO a 

prejudicial de mérito quanto a prescrição, pois embora o entendimento para 

reparação civil seja com base no período trienal, a doutrina e 

jurisprudência tem entendido que este prazo se inicia com a “ciência 

inequívoca” do débito, que no caso em tela é datado de 25/09/2019, que é 

o prazo em que a parte reclamante demonstra no extrato juntado aos 

autos. Rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável, uma 

vez que o extrato acostado é suficiente para a prova do débito, bem como 

rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência, eis que o 

documento juntado aos autos é suficiente para a prova do sitio da parte 

autora. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não 

é necessária a instauração de processo administrativo para que se 

adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não possuir débito junto a requerida. Relata que foi a requerida 

quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 202,85 (duzentos e dois 

reais e oitenta e cinco centavos), período de 15 de novembro de 2014. 

Constatada a ausência de prova cabal que evidencie a existência de 

relação jurídica contratual entre as partes, não há alternativa, senão 

declarar a inexistência do débito. Nessa esteira, cabe ressaltar que a 

reclamada não trouxe nenhum documento que demonstrasse a real origem 

do débito. Assim, ante a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

o lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, 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. 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, REJEITO as preliminares 

suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 202,85 (duzentos e dois reais e oitenta e 

cinco centavos), período de 15 de novembro de 2014., bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001116-20.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

SILVANO PEREIRA DE LIMA (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001116-20.2019.8.11.0020. REQUERENTE: SILVANO PEREIRA DE LIMA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que o próprio autor confirma sua localidade no áudio de 

contratação, bem como a parte ré colaciona comprovante de residência 

por meio da fatura de cobrança juntada. Rejeito a preliminar de 

necessidade de perícia técnica, uma vez que o áudio acostado aos autos, 

tem a confirmação de dados da parte reclamante. Rejeito a preliminar de 

falta de interesse de agir, uma vez que não é necessária a instauração de 

processo administrativo para que se adentre ao judiciário. Vencida as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha 

telefônica n. (64) 9.9613-7080, faturas de cobrança,, relatório de 

chamadas e de envio de SMS, e gravação da ligação contratando a 

alteração do plano, os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, 

demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, 

bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento 

da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar 

em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

sendo certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte 

demandante quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste 

momento, alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, como a parte 

requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 
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realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente da 

regularidade do débito exigido pela ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001113-65.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

LORENA CARVALHO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001113-65.2019.8.11.0020. REQUERENTE: LORENA CARVALHO DOS 

SANTOS REQUERIDO: BANCO BRADESCO VISTOS, A parte autora alega 

que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, 

ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos que comprovam a contratação do serviço, ou seja, que 

a parte autora contratou primeiramente na forma de abertura de conta 

corrente/salário, posteriormente tanto reconheceu como parcelou dívida 

advinda de empréstimo bancário, não quitada, bem como a utilização de 

cartão de crédito. Assim, como a parte reclamante não se desincumbiu do 

ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu direito 

de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do 

Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do 

pedido. Por outro lado não vislumbro a má-fé da parte reclamante para que 

ocorra a sua condenação e penalização por ser litigante de má-fé. Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial. Sem custas e 

sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo VISTOS, Homologo por 

sentença nos termos da minuta. P.I.C. Expeça-se o necessário. Transitado 

em julgado, ao arquivo com baixas. Adalto Quintino da Silva Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001112-80.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

GRACIENE ROSA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001112-80.2019.8.11.0020. REQUERENTE: GRACIENE ROSA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que o documento juntado aos autos é apto para comprovar 

o sítio da parte autora. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

uma vez que não é necessária a instauração de processo administrativo 

para que se adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a 

analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (64) 9.9646-5272 e relatório de chamadas e de envio de SMS, os quais, 

em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 
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parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001120-57.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FABOLO KRAMPFERT RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001120-57.2019.8.11.0020. REQUERENTE: RODRIGO FABOLO 

KRAMPFERT RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável, uma vez que o 

extrato acostado é suficiente para a prova do débito, bem como é valido o 

comprovante de residência juntado aos autos para fins de comprovação 

do sítio da parte autora nesta comarca. Vencida as preliminares, passo a 

analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (66) 9.9631-9910 e relatório de chamadas e de envio de SMS, os quais, 

em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000972-46.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO DA SILVA FERREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000972-46.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ADRIANO DA SILVA 

FERREIRA REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o 

relatório, na forma do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O 

feito comporta julgamento no estado em que se encontra, na esteira do 

disposto no artigo 355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo 

desnecessária a oitiva de testemunhas, posto se tratar de matéria de 

direito e de fato, e as provas apresentadas se mostrarem suficientes para 

o seu deslinde. Assim, desnecessária a realização de audiência de 

instrução e julgamento. Do Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS 

proposta por ADRIANO DA SILVA FERREIRA em face de BANCO 

BRADESCO S.A. Preliminarmente. Rejeito a preliminar de falta de interesse 

de agir, uma vez que não é necessária a instauração de processo 

administrativo para que se adentre ao judiciário. Vencida a preliminar, 

passo a analisar o mérito. Sustenta a requerente que desconhece o valor 

apontado na cobrança, em razão de não possuir débito junto a requerida. 

Relata que foi a requerida quem, negligentemente, promoveu o lançamento 

do nome da parte requerente no cadastro de órgão de proteção ao 

crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos aos autos, no 

valor de R$ 306,52 (trezentos e seis reais e cinquenta e dois centavos), 

período de 12 de junho de 2015 e de R$ 986,87 (novecentos e oitenta e 

seis reais e oitenta e sete centavos), período de 08 de junho de 2015. 

Constatada a ausência de prova cabal que evidencie a existência de 

relação jurídica contratual entre as partes, não há outra alternativa, senão 

declarar a inexistência do débito. Nessa esteira, cabe ressaltar que a 

reclamada não trouxe nenhum documento que demonstrasse a real origem 

dos débitos. Assim, ante a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 
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requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, 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. 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, REJEITO a preliminar 

suscitada e, no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 306,52 (trezentos e seis reais e cinquenta e 

dois centavos), período de 12 de junho de 2015 e de R$ 986,87 

(novecentos e oitenta e seis reais e oitenta e sete centavos), período de 

08 de junho de 2015.; bem como DETERMINAR a exclusão da restrição dos 

órgãos de proteção ao crédito, somente do referido débito, em nome do 

requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar ao requerente à quantia de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos morais, devendo a quantia 

ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e 

correção monetária segundo o INPC a partir da prolação da sentença nos 

termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, 

nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no 

PJE. Transitada em julgado, ao arquivo com as devidas anotações. 

Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a apreciação, nos termos do 

art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo 

Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o 

necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001027-94.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

TAIS MARIA FERREIRA (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001027-94.2019.8.11.0020. REQUERENTE: TAIS MARIA FERREIRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (64) 9.9942-5080, contrato 

assinado com a apresentação dos documentos pessoais da parte, 

relatório de chamadas e de envio de SMS, faturas de cobrança, os quais, 

em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a 

utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência 

perante a reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos 

serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos 

débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a 

fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a 

parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou 

algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos 

que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a 

prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001076-38.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON MARIANO TRINDADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001076-38.2019.8.11.0020. REQUERENTE: CLEITON MARIANO TRINDADE 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 
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Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como é valido o comprovante de residência juntado aos 

autos para fins de comprovação do sítio da ré nesta comarca. Vencida as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha 

telefônica n. (66) 9.9633-8719 e relatório de chamadas e de envio de SMS, 

os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação 

e a utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua 

inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento da 

contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em 

ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo 

de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo 

certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante 

quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001119-72.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

RODRIGO FABOLO KRAMPFERT RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO ROBERTO FELFILI OAB - MT3923-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001119-72.2019.8.11.0020. REQUERENTE: RODRIGO FABOLO 

KRAMPFERT RODRIGUES REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. 

Trata-se de reclamação cível na qual objetiva a parte autora a condenação 

da parte reclamada ao pagamento de indenização por danos morais em 

decorrência da inscrição do seu nome nos cadastros de inadimplentes por 

dívida que alega ilegítima. Em sua contestação, a reclamada limita-se a 

aduzir que não houve qualquer prática ilícita de sua parte, uma vez que, 

não tendo detectado o pagamento feito pela parte autora em seu sistema, 

a negativação foi lícita. É o necessário, atendido o disposto no art. 38, da 

Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de 

direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a 

hipótese do art. 355, I do NCPC, não havendo necessidade de produção 

de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior 

Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que 

ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera 

faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp 

n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da 

economia e celeridade processual, passo a decidir. Resumidamente, aduz 

a parte reclamante que teve o seu nome negativado por dívida que não fez 

com a reclamada. Na espécie, como a reclamada não produziu prova de 

fato impeditivo ou extintivo do direito da reclamante, nos termos do art. 

373, inciso II, do Código de Processo Civil, cabe a ela a responsabilidade 

pelo fato danoso à honra da parte autora. Com efeito, vale ressaltar que 

as telas sistêmicas não são suficientes para demonstrar a legitimidade do 

débito. Nessa esteira, não vislumbro a existência de relação jurídica 

contratual entre as partes ou mesmo a adesão, pelo reclamante, de 

empréstimo na modalidade consignado por meio de terminal de auto 

atendimento (ATM). A inteligência do artigo 6º da Lei nº 9.099/95, nos 

mostra que O juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime, atendendo aos fins sociais da Lei e às exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo poderá valer-se da interpretação 

teleológica com mais liberdade como forma de buscar a solução mais justa 

para o caso, permitindo uma discricionariedade amparada na Lei. Ressalto 

que o caso apresentado trata de relação de consumo, haja vista que a 

empresa reclamada se enquadra como fornecedora de serviços e a parte 

reclamante como destinatária final, portanto, consumidora (CDC, arts. 2º e 

3º), incidindo, pois, as regras e princípios insertos no Código de Defesa do 

Consumidor, em especial aquele que prevê em favor do consumidor a 

inversão do ônus da prova, quando houver verossimilhança nas suas 

alegações ou for ele hipossuficiente perante a fornecedora, nos termos 

do art. 6º, inciso VIII, do CDC. A responsabilidade do fornecedor de 

produtos e serviços é objetiva pelos danos que causar ao consumidor, ou 

seja, independentemente da existência ou não de culpa, na forma do art. 

14 do CDC, bastando para tanto a existência de nexo de causalidade entre 

o evidente defeito do serviço prestado e dano causado, o que in casu, 

restou sobejamente comprovado. Outrossim, 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. O caso vertente diz respeito a dano moral puro, em que é 

desnecessária a prova e em cujo contexto, conforme pacificado pela 

doutrina e pela jurisprudência, a indenização opera-se por força da 

simples violação do direito. Ou seja: verificada a violação, surge o dever 

de indenizar, se presentes os seus pressupostos, quais sejam, o nexo de 

causalidade entre a ação ou omissão culposa do agente causador do 

dano e o resultado ofensivo a aspectos morais da vítima considerados 

abstratamente. Nesse sentido, a jurisprudência pátria: “CIVIL. DANO 

MORAL. REGISTRO INDEVIDO EM CADASTRO DE INADIMPLENTES. A 

jurisprudência desta Corte está consolidada no sentido de que, na 

concepção moderna do ressarcimento por dano moral, prevalece a 

responsabilização do agente por força do simples fato da violação, de 

modo a tornar-se desnecessária a prova do prejuízo em concreto, ao 

contrário do que se dá quanto ao dano material. (...) Recurso não 

conhecido” (RESP 556200 / RS ; Recurso Especial 2003/0099922-5, 

Quarta Turma do STJ, Relator Min. César Asfor Rocha (1098), Data da 

Decisão 21/10/2003, DJ Data:19/12/2003 PG:00491). Portanto, 

comprovada a responsabilidade da empresa Reclamada, entretanto, é de 

se salientar que o prejuízo moral experimentado pela parte Reclamante 

deve ser ressarcido numa soma que não apenas compense a ela a dor 

e/ou sofrimento causado, mas ESPECIALMENTE deve atender às 

circunstâncias do caso em tela, tendo em vista as posses do ofensor e a 

situação pessoal do ofendido, exigindo-se a um só tempo prudência, 

razoabilidade e severidade. Todavia, destaco que após a negativação 

indevida apontada no extrato juntado aos autos pela parte reclamante, 
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nele se verifica outro apontamento, posteriores a essa, o que enseja na 

mitigação do valor atribuído a compensação por dano moral in re ipsa. 

Assim, com fulcro no princípio da razoabilidade e proporcionalidade julgo 

suficiente arbitrar a indenização no importe de R$ 1.000,00 (mil reais). 

Diante do exposto, à vista das razões apresentadas, com fulcro no art. 

487, I do Novo Código de Processo Civil c/c art. 6º da Lei nº. 9.099/95, 

JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial, e, 

para tanto, CONDENO a reclamada a pagar à parte reclamante o valor de 

R$ 1.000,00 (mil reais), a título de indenização por danos morais, 

acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês contados a partir da 

citação (art. 405 do CC) e correção monetária a partir da homologação do 

presente decisum (Súmula nº 362, do STJ), bem como DECLARO a 

inexistência do débito no valor de R$ 283,63 (duzentos e oitenta e três 

reais sessenta e três centavos) objeto desta lide. Sem custas e sem 

honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). 

Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). 

CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a 

sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 

2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000981-08.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

NEY ROBSON SOUZA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000981-08.2019.8.11.0020. REQUERENTE: NEY ROBSON SOUZA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que o documento juntado aos autos é apto para comprovar 

o sítio da parte autora. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (66) 9.9658-7922, relatório de 

chamadas e de envio de SMS, e gravação da ligação contratação a 

alteração do plano, os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, 

demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, 

bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento 

da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar 

em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

sendo certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte 

demandante quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste 

momento, alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, como a parte 

requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente da 

regularidade do débito exigido pela ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000977-68.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOAMIR INACIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000977-68.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOAMIR INACIO DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. REJEITO a prejudicial de mérito quanto a prescrição, pois 

embora o entendimento para reparação civil seja com base no período 

trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que este prazo se inicia 

com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em tela é datado de 

17/09/2019, que é o prazo em que a parte reclamante demonstra no 

extrato juntado aos autos. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como é valido o comprovante de residência juntado aos 
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autos para fins de comprovação do sítio da parte autora nesta comarca, 

pois a própria ré junta fatura comprovando o afirmado. Vencida as 

preliminares, passo a analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha 

telefônica n. (64) 9.9931-5812, e faturas de cobrança, os quais, em 

conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a utilização 

do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência perante a 

reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos serviços 

utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos débitos 

vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a parte 

ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou algumas 

faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante 

algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000976-83.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO GALDINO DE PAULA (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000976-83.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ENIO GALDINO DE PAULA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez 

que não é necessária a instauração de processo administrativo para que 

se adentre ao judiciário. Vencida a preliminar, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (66) 9.9964-9651, faturas de 

cobrança e relatório de chamadas e envio de SMS, os quais, em conjunto 

com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a utilização do 

serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência perante a 

reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos serviços 

utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos débitos 

vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a parte 

ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou algumas 

faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante 

algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001025-27.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELLE LIZANDRA BORGES RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001025-27.2019.8.11.0020. REQUERENTE: MICHELLE LIZANDRA 

BORGES RODRIGUES REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora 

alega que seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, 

contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer 

indenização em virtude de supostos danos morais suportados. Em sua 

contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer cobrança 

indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à relação 

jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o disposto no 

art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre matéria 

exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento antecipado, eis 

que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não havendo necessidade 

de produção de outras provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do 

Superior Tribunal de Justiça no sentido de que “(...) presentes as 

condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e 

não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo 

Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos 

princípios da economia e celeridade processual, passo a decidir. Rejeito a 

preliminar de ausência de documento indispensável, uma vez que o 

extrato acostado é suficiente para a prova do débito, bem como rejeito a 

preliminar de ausência de comprovante de residência, eis que o 

documento juntado aos autos é apto para comprovar o sítio da parte 

autora. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não 

é necessária a instauração de processo administrativo para que se 

adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (64) 93051-1910 e faturas de 

cobrança, os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a 

contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a 

sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento da 

contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em 

ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo 

de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo 

certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante 

quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000975-98.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ENIO GALDINO DE PAULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OMNI FINANCEIRA S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAIDA BEATRIZ NUNES DE CARVALHO OAB - MG0096864A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000975-98.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ENIO GALDINO DE PAULA 

REQUERIDO: OMNI FINANCEIRA S/A VISTOS, A parte autora alega que seu 

nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. REJEITO a prejudicial de mérito 

quanto a prescrição, pois embora o entendimento para reparação civil seja 

com base no período trienal, a doutrina e jurisprudência tem entendido que 

este prazo se inicia com a “ciência inequívoca” do débito, que no caso em 

tela é datado de 17/09/2019, que é o prazo em que a parte reclamante 

demonstra no extrato juntado aos autos. Rejeito a preliminar de 

ilegitimidade passiva ad causam, diante da existência do débito que aponta 

relação jurídica entre as partes. Vencida as preliminares, passo a análise 

de mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o 

juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas 

partes, bastando que consigne na sentença os elementos formadores da 

sua convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus 

documentos vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte 

reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou documentos que 

comprovam a contratação do serviço, originariamente com a credora 

Caixa Econômica Federal. Nessa perspectiva, cabe salientar que a 

eventual ausência de notificação do devedor acerca da cessão de crédito 

não tem o condão de isentá-lo do cumprimento da obrigação cedida, 

tampouco impedir o registro de seu nome, se inadimplente, nos cadastros 

restritivos. Nesse snetido: AGRAVO REGIMENTAL. EMBARGOS DE 

DIVERGÊNCIA. DANO MORAL. CESSÃO DE CRÉDITO. AUSÊNCIA DE 

NOTIFICAÇÃO. EFEITOS. ACÓRDÃO EMBARGADO EM CONSONÂNCIA 

COM A ORIENTAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 168/STJ. 1. Consoante entendimento 

pacificado no âmbito da eg. Segunda Seção, a ausência de notificação da 

cessão de crédito não tem o condão de isentar o devedor do cumprimento 

da obrigação, tampouco de impedir o registro do seu nome, se 

inadimplente, em órgãos de restrição ao crédito. (AgRg nos EREsp 

1.482.670/SP, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, Segunda Seção, DJe 

24/9/2015). (Grifei). Dessa forma, não há descumprimento do que 

preleciona o art. 286 e 294 do CC, sendo legitima a cobrança da parte 

reclamada ao autor por não pagamento da dívida outrora contraída. De 

outra banda, logrou êxito a parte reclamada em demonstrar a origem da 

dívida, primeiramente constituía junto a outra instituição bancária. Assim, 

como a parte reclamante não se desincumbiu do ônus probatório que lhe 

competia quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por 

danos morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo 

Civil, impõe-se a improcedência do pedido. Ante o exposto, nos termos do 

art. 487, inc. I, do Código de Processo Civil, JULGO IMPROCEDENTES os 

pedidos veiculados na inicial. Sem custas e sem honorários neste grau de 

jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95). Submeto a presente decisão 
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ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA 

NETO Juiz Leigo VISTOS, 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz 

leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001068-61.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ERICA BATISTA PERES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001068-61.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ERICA BATISTA PERES 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ERICA BATISTA 

PERES em face de BANCO BRADESCO S.A. Preliminarmente. REJEITO a 

prejudicial de mérito quanto a prescrição, pois embora o entendimento para 

reparação civil seja com base no período trienal, a doutrina e 

jurisprudência tem entendido que este prazo se inicia com a “ciência 

inequívoca” do débito, que no caso em tela é datado de 23/09/2019, que é 

o prazo em que a parte reclamante demonstra no extrato juntado aos 

autos. Rejeito a preliminar de ausência de documento indispensável, uma 

vez que o extrato acostado é suficiente para a prova do débito, bem como 

rejeito a preliminar de ausência de comprovante de residência, eis que o 

documento juntado aos autos é suficiente para a prova do sítio da parte 

autora. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, uma vez que não 

é necessária a instauração de processo administrativo para que se 

adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. 

Sustenta a requerente que desconhece o valor apontado na cobrança, em 

razão de não possuir débito junto a requerida. Relata que foi a requerida 

quem, negligentemente, promoveu o lançamento do nome da requerente no 

cadastro de órgão de proteção ao crédito, conforme se depreende dos 

documentos trazidos aos autos, no valor de R$ 239,51 (duzentos e trinta e 

nove reais e cinquenta e um centavos), período de 20 de junho de 2016. 

Constatada a ausência de prova cabal que evidencie a existência de 

relação jurídica contratual entre as partes, não há outra alternativa, senão 

declarar a inexistência do débito. Nessa esteira, cabe ressaltar que a 

reclamada não trouxe nenhum documento que demonstrasse a real origem 

do débito. Assim, ante a inversão do ônus da prova, impõe-se o 

reconhecimento da culpa da requerida por eventuais danos causados ao 

requerente em razão da sua negligência. Convém lembrar, a função 

exercida pelos órgãos de proteção do crédito é de alta relevância e de 

graves consequências, de modo que a requerida deveria cercar-se de 

maiores cuidados. Dessa forma, conclui-se com facilidade que foi indevido 

lançamento do nome do requerente no cadastro restritivo de órgão de 

proteção ao crédito pelo débito em discussão, 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. 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, REJEITO as preliminares 

suscitadas e, no mérito, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na 

inicial, com fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a 

inexistência do débito de R$ 239,51 (duzentos e trinta e nove reais e 

cinquenta e um centavos), período de 20 de junho de 2016; bem como 

DETERMINAR a exclusão da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, 

somente do referido débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a 

requerida a pagar ao requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

a título de danos morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de 

mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária segundo o 

INPC a partir da prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do 

STJ. Sem custas ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 

55 da Lei n. 9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, 

ao arquivo com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza 

Togada para a apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS 

AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença 

proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. 

CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. ADALTO 

QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001067-76.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

AURINEIDE GOMES BEZERRA (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):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001067-76.2019.8.11.0020. REQUERENTE: AURINEIDE GOMES BEZERRA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que o documento juntado aos autos é apto para comprovar 

o sítio da parte autora. Vencida as preliminares, passo a analisar o mérito. 

Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não 

está obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (64) 9.9617-1222, faturas de 

cobrança e relatório de chamadas e envio de SMS, os quais, em conjunto 

com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a utilização do 

serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência perante a 

reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos serviços 

utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos débitos 

vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a parte 

ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou algumas 

faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante 

algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 29 de 261



desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001165-61.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

CLEBERSON APARECIDO LEANDRO SIQUEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001165-61.2019.8.11.0020. REQUERENTE: CLEBERSON APARECIDO 

LEANDRO SIQUEIRA REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. VISTOS, A 

parte autora alega que seu nome está negativado por débito junto à 

reclamada, sem, contudo, ter contribuído para tal inscrição, razão pela 

qual requer indenização em virtude de supostos danos morais suportados. 

Em sua contestação, a reclamada afirma que não houve qualquer 

cobrança indevida e os valores cobrados correspondiam exatamente à 

relação jurídica existente entre as partes. É o necessário, atendido o 

disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O litígio versa sobre 

matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o julgamento 

antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, não 

havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, ou 

não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que o documento juntado aos autos é apto para comprovar 

o sítio da parte autora. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

uma vez que não é necessária a instauração de processo administrativo 

para que se adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a 

analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (66) 9.9699-2497, faturas de cobrança, relatório de chamadas e envio 

de SMS e gravação da ligação telefônica de contratação de novo plano, 

os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação 

e a utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua 

inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento da 

contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em 

ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo 

de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo 

certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante 

quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001070-31.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ROBCLEIA LIMA DE SOUSA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1001070-31.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ROBCLEIA LIMA DE SOUSA 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Dispensado o relatório, na forma 

do art. 38 da Lei n.º 9.099/95. Fundamento e decido. O feito comporta 

julgamento no estado em que se encontra, na esteira do disposto no artigo 

355, inciso I, do Código de Processo Civil, sendo desnecessária a oitiva de 

testemunhas, posto se tratar de matéria de direito e de fato, e as provas 

apresentadas se mostrarem suficientes para o seu deslinde. Assim, 

desnecessária a realização de audiência de instrução e julgamento. Do 

Mérito Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO 

C/C REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ROBCLEIA LIMA DE 

SOUSA em face de BANCO BRADESCO S.A. Sustenta a requerente que 

desconhece o valor apontado na cobrança, em razão de não possuir 

débito junto a requerida. Relata que foi a requerida quem, negligentemente, 

promoveu o lançamento do nome da requerente no cadastro de órgão de 
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proteção ao crédito, conforme se depreende dos documentos trazidos 

aos autos, no valor de R$ 310,55 (trezentos e dez reais e cinquenta e 

cinco centavos), período de 01 de novembro de 2014. Constatada a 

ausência de prova cabal da existência de relação jurídica contratual entre 

as partes, não há outra alternativa, senão declarar a inexistência do 

débito. Nessa esteira, cabe ressaltar que a reclamada não trouxe nenhum 

documento que demonstrasse a real origem do débito. Assim, ante a 

inversão do ônus da prova, impõe-se o reconhecimento da culpa da 

requerida por eventuais danos causados ao requerente em razão da sua 

negligência. Convém lembrar, a função exercida pelos órgãos de proteção 

do crédito é de alta relevância e de graves consequências, de modo que a 

requerida deveria cercar-se de maiores cuidados. Dessa forma, 

conclui-se com facilidade que foi indevido lançamento do nome do 

requerente no cadastro restritivo de órgão de proteção ao crédito pelo 

débito em discussão, 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. No caso, esses elementos me autorizam a fixar a indenização dos 

danos morais em R$ 5.000,00 (cinco mil reais), quantia essa que atende 

aos critérios da razoabilidade e proporcionalidade e, ainda, não 

caracteriza o enriquecimento indevido da parte autora, refletindo no 

patrimônio do ofensor de modo a evitar a reiteração da prática ilícita. ANTE 

O EXPOSTO, JULGO PROCEDENTE os pedidos contidos na inicial, com 

fundamento no art. 487, I, do CPC para: a) DECLARAR a inexistência do 

débito de R$ 310,55 (trezentos e dez reais e cinquenta e cinco centavos), 

período de 01 de novembro de 2014; bem como DETERMINAR a exclusão 

da restrição dos órgãos de proteção ao crédito, somente do referido 

débito, em nome do requerente; b) CONDENAR a requerida a pagar ao 

requerente à quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de danos 

morais, devendo a quantia ser acrescida de juros de mora de 1% ao mês 

a partir da citação e correção monetária segundo o INPC a partir da 

prolação da sentença nos termos do Enunciado 362 do STJ. Sem custas 

ou honorários advocatícios, nos termos dos artigos 54 e 55 da Lei n. 

9.099/95. Sentença publicada no PJE. Transitada em julgado, ao arquivo 

com as devidas anotações. Submeto os autos a MMª. Juíza Togada para a 

apreciação, nos termos do art. 40 da lei 9.099/95. CARLOS AUGUSTO 

SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. HOMOLOGO a sentença proferida pelo 

juiz leigo, nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, 

providenciando e expedindo o necessário. ADALTO QUINTINO DA SILVA 

Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000917-95.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIMAR JOSE RAMOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANNE FRAUZINO MACHADO OAB - MT24738/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000917-95.2019.8.11.0020. REQUERENTE: JOSIMAR JOSE RAMOS 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 

supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito, bem como rejeito a preliminar de ausência de comprovante de 

residência, eis que o documento juntado aos autos é apto para comprovar 

o sítio da parte autora. Rejeito a preliminar de falta de interesse de agir, 

uma vez que não é necessária a instauração de processo administrativo 

para que se adentre ao judiciário. Vencida as preliminares, passo a 

analisar o mérito. Registro, inicialmente, que, no sistema dos Juizados 

Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a uma as teses 

apresentadas pelas partes, bastando que consigne na sentença os 

elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após detida análise 

dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado improcedente o 

pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada juntou 

documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha telefônica 

n. (66) 9.9002-9701 e relatório de chamadas e envio de SMS, os quais, em 

conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação e a utilização 

do serviço pela parte reclamante, bem como a sua inadimplência perante a 

reclamada, ante o não pagamento da contraprestação dos serviços 

utilizados, motivo pelo qual não há falar em ilegalidade dos débitos 

vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo de quitar a fatura 

demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo certo que a parte 

ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante quitou algumas 

faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos autos que durante 

algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular a prestações 

contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000982-90.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

OLGA PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000982-90.2019.8.11.0020. REQUERENTE: OLGA PEREIRA DA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que seu nome está 

negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter contribuído 

para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em virtude de 
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supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a reclamada 

afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores cobrados 

correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as partes. É o 

necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. DECIDO. O 

litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, encontrando-se o 

julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do art. 355, I do CPC, 

não havendo necessidade de produção de outras provas, em audiência, 

ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de 

que “(...) presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da 

causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. 

Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 

9513). Então, atento aos princípios da economia e celeridade processual, 

passo a decidir. Rejeito a preliminar de ausência de documento 

indispensável, uma vez que o extrato acostado é suficiente para a prova 

do débito. Vencida a preliminare, passo a analisar o mérito. Registro, 

inicialmente, que, no sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está 

obrigado a rebater uma a uma as teses apresentadas pelas partes, 

bastando que consigne na sentença os elementos formadores da sua 

convicção. Pois bem, após detida análise dos autos e seus documentos 

vejo que deve ser julgado improcedente o pedido da parte reclamante, 

senão vejamos: A reclamada juntou documentos, quais sejam, relatório de 

pagamento relativo à linha telefônica n. (64) 9.9931-5812, faturas de 

cobrança, contrato assinado e relatório de chamadas e de envio de SMS, 

os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, demonstram a contratação 

e a utilização do serviço pela parte reclamante, bem como a sua 

inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento da 

contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar em 

ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o desejo 

de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, sendo 

certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte demandante 

quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou provado nos 

autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de forma regular 

a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste momento, alegar 

desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, descartando-se também a 

hipótese de fraude. Assim, como a parte requerente não se desincumbiu 

do ônus probatório que lhe competia quanto a fato constitutivo do seu 

direito de ser indenizada por danos morais, nos termos do art. 373, inciso 

I, do Código de Processo Civil, impõe-se, nesse aspecto, a improcedência 

do pedido. Por outro lado, no momento da contraposição dos argumentos 

da parte autora, a reclamada realizou pedido de litigância de má-fé, no qual 

requer a condenação da reclamante por ter ingressado com a presente 

ação, mesmo ciente da regularidade do débito exigido pela ré a título de 

contraprestação dos serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da 

parte autora da origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e 

até mesmo fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, 

merece guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância 

de má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000109-90.2019.8.11.0020

Parte(s) Polo Ativo:

ETIENE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ADALTO QUINTINO DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE ALTO ARAGUAIA SENTENÇA Processo: 

1000109-90.2019.8.11.0020. REQUERENTE: ETIENE ALVES DO 

NASCIMENTO REQUERIDO: VIVO S.A. VISTOS, A parte autora alega que 

seu nome está negativado por débito junto à reclamada, sem, contudo, ter 

contribuído para tal inscrição, razão pela qual requer indenização em 

virtude de supostos danos morais suportados. Em sua contestação, a 

reclamada afirma que não houve qualquer cobrança indevida e os valores 

cobrados correspondiam exatamente à relação jurídica existente entre as 

partes. É o necessário, atendido o disposto no art. 38 da Lei nº 9.099/95. 

DECIDO. O litígio versa sobre matéria exclusivamente de direito, 

encontrando-se o julgamento antecipado, eis que presente a hipótese do 

art. 355, I do CPC, não havendo necessidade de produção de outras 

provas, em audiência, ou não. Sigo a orientação do Superior Tribunal de 

Justiça no sentido de que “(...) presentes as condições que ensejam 

julgamento antecipado da causa, é dever do Juiz e não mera faculdade, de 

assim proceder.” (Min. Sálvio de Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, 

DJU 17.09.90, pág. 9513). Então, atento aos princípios da economia e 

celeridade processual, passo a decidir. Registro, inicialmente, que, no 

sistema dos Juizados Especiais, o juiz não está obrigado a rebater uma a 

uma as teses apresentadas pelas partes, bastando que consigne na 

sentença os elementos formadores da sua convicção. Pois bem, após 

detida análise dos autos e seus documentos vejo que deve ser julgado 

improcedente o pedido da parte reclamante, senão vejamos: A reclamada 

juntou documentos, quais sejam, relatório de pagamento relativo à linha 

telefônica n. (66) 9.9921-6441, faturas de cobrança e relatório de 

chamadas e envio de SMS, os quais, em conjunto com as telas sistêmicas, 

demonstram a contratação e a utilização do serviço pela parte reclamante, 

bem como a sua inadimplência perante a reclamada, ante o não pagamento 

da contraprestação dos serviços utilizados, motivo pelo qual não há falar 

em ilegalidade dos débitos vergastados na petição inicial. Outrossim, o 

desejo de quitar a fatura demonstra a ausência de ocorrência de fraude, 

sendo certo que a parte ré logrou êxito em demonstrar que a parte 

demandante quitou algumas faturas de forma regular. Com efeito, ficou 

provado nos autos que durante algum tempo a parte reclamante quitou de 

forma regular a prestações contratadas, sendo-lhe impossível, neste 

momento, alegar desconhecimento e/ou ilegitimidade do débito, 

descartando-se também a hipótese de fraude. Assim, como a parte 

requerente não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia 

quanto a fato constitutivo do seu direito de ser indenizada por danos 

morais, nos termos do art. 373, inciso I, do Código de Processo Civil, 

impõe-se, nesse aspecto, a improcedência do pedido. Por outro lado, no 

momento da contraposição dos argumentos da parte autora, a reclamada 

realizou pedido de litigância de má-fé, no qual requer a condenação da 

reclamante por ter ingressado com a presente ação, mesmo ciente da 

regularidade do débito exigido pela ré a título de contraprestação dos 

serviços. Nesse sentido, ficou provada a ciência da parte autora da 

origem dos débitos, por isso, alegar o desconhecimento e até mesmo 

fraude é praticar ato atentatório a dignidade da justiça. Assim, merece 

guarida o pedido realizado pela parte reclamada quanto à litigância de 

má-fé com escopo no art. 81 do CPC, pois resta evidente o intento da 

parte reclamante em locupletar-se ilicitamente, alterando a verdade dos 

fatos. Igual sorte não merece o pedido contraposto, uma vez que ausente 

a planilha de débitos atualizados. Ante o exposto, nos termos do art. 487, 

inc. I, do Código de Processo Civil, REJEITO as preliminares suscitadas, 

JULGO IMPROCEDENTES os pedidos veiculados na inicial e, CONDENO a 

reclamante a pagar à parte reclamada, a título de multa por litigância de 

má-fé, o valor de 3% (três por cento) sobre o valor dado a causa, 

devidamente corrigido e atualizada desde a propositura da ação. Sem 

custas e sem honorários neste grau de jurisdição (art. 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95). Submeto a presente decisão ao Juiz Togado (art. 40, da Lei nº 

9.099/95). CARLOS AUGUSTO SERRA NETO Juiz Leigo Vistos. 1. 

HOMOLOGO a sentença proferida pelo juiz leigo, nos termos do art. 40 da 

Lei n. 9.099/95. 2. CUMPRA-SE, providenciando e expedindo o necessário. 

ADALTO QUINTINO DA SILVA Juiz de Direito

Comarca de Barra do Bugres

1ª Vara

Intimação
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Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000341-07.2020.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

HOFFMANN ALVES DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BANDEIRA DUARTE OAB - MT6753-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GELZO ANTONIO DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO CUSTODIO DE CARVALHO OAB - MT9508-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 1000341-07.2020.8.11.0008. 

REQUERENTE: HOFFMANN ALVES DE SOUZA REQUERIDO: GELZO 

ANTONIO DE SOUZA Vistos. Trata-se de Carta Precatória advinda do 

Juízo da 3ª Vara Especializada da Família e Sucessões da Comarca de 

Cuiabá/MT, com a finalidade de penhora, avaliação e remoção, conforme 

despacho anexo. INTIME-SE a parte autora para providenciar o 

recolhimento das custas processuais referente a distribuição da presente 

missiva, bem como a diligência de locomoção do oficial de justiça, no prazo 

de 15 (quinze) dias, sob pena de devolução da precatória sem o devido 

cumprimento. Com a juntada do comprovante de recolhimento das custas 

processuais e diligência do oficial de justiça, CUMPRA-SE a respectiva 

Carta Precatória, servindo a presente como mandado, providenciando as 

diligências necessárias para o seu fiel cumprimento. Cumprido a finalidade 

do ato deprecado, DEVOLVA-SE ao Juízo Deprecante com as baixas e 

anotações necessárias. Cumpra-se. Barra do Bugres/MT (data registrada 

no sistema) Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 37050 Nr: 3433-30.2008.811.0008

 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: GONÇALO PAULO DE AMORIM

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GIUSEPPE ZAMPIERI - 

OAB:10603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81840 Nr: 3552-49.2012.811.0008

 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: GERALDO GONÇALVES DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AZENATE FERNANDES DE 

CARVALHO - OAB:MT/12.183, MARCIA CARVALHO FERREIRA DE 

SOUZA - OAB:9025/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85332 Nr: 1262-27.2013.811.0008

 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: OMERO XAVIER DE BARROS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA 

OAB/MT 9.309 CPF 924.435.911-15 - OAB:9.309

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93231 Nr: 3089-39.2014.811.0008

 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: JOANA DE OLIVEIRA COSTA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93240 Nr: 3097-16.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA ESTEVAO PONTES BRAZ

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 94790 Nr: 4326-11.2014.811.0008

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: TEREZINHA ANA DE LIMA RICARDO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALISSON DE AZEVEDO - 

OAB:12082/MT, ALUIRSON DA SILVA ARANTES JUNIOR - 

OAB:17.550/MT, WAYNE ANDRADE COTRIM ARANTES - OAB:12603/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111289 Nr: 2460-94.2016.811.0008

 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: BENEDITA UGA DE ALMEIDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALUIRSON DA SILVA ARANTES 

JUNIOR - OAB:17550/O
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do retorno dos autos da Instância Superior, bem como para, 

querendo, requerer o que de direito, no prazo legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 154652 Nr: 5297-20.2019.811.0008

 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: ABELIRIO SALLES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marli Guarnieri de Lima - 

OAB:OAB/MT 11.865

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Em cumprimento a CNGC em seu CAPÍTULO VI – JURISDIÇÃO CÍVEL- 

Seção 16, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a parte 

autora do transito em julgado da sentença, para, querendo, requerer o que 

de direito, no prazo legal.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000238-34.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO CRESPO PASCALICCHIO VINA OAB - SP287486 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (IMPETRADO)

Procuradoria Geral do Município de Barra do Bugres (IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SAULO ALMEIDA ALVES OAB - MT13615-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

BARRA DO BUGRES DECISÃO Processo: 1000238-34.2019.8.11.0008. 

IMPETRANTE: INTERLIGACAO ELETRICA DO MADEIRA S/A IMPETRADO: 

PREFEITO MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES, PROCURADORIA GERAL 

DO MUNICÍPIO DE BARRA DO BUGRES Vistos; 1. Ante a manifestação de 

ID nº 31240320 e 31240315, para cumprimento provisório de sentença, 

intime-se o impetrante, nos termos do art. 513 e ss. do CPC, para que se 

manifeste, no prazo legal. 2. Após, dê-se vistas ao Ministério Público, para 

manifestação. 3. Cumprido tudo, tornem-me os autos conclusos. 

Expeça-se o necessário. Cumpra-se. Barra do Bugres-MT, 28 de abril de 

2020. Arom Olímpio Pereira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 51910 Nr: 2660-77.2011.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SEBASTIÃO APARECIDO DA ROCHA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EMILY MARIA DE BULHÕES 

DUARTE - OAB:0

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para informar nos 

autos conta bancaria para providenciar a expedição de alvará, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93275 Nr: 3122-29.2014.811.0008

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLEONICE MARIA DA SILVA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MUNICIPIO DE BARRA DO BUGRES-MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: PAULO VITOR RUSSO FERREIRA 

ROCHA - OAB:18219/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Termos do escrivão

Ciente do r. acórdão.

1) INTIMEM-SE ambas as partes acerca de retorno dos autos a esta 

comarca, no prazo de 15 (quinze) dias.

2) Após, tudo cumprido e nada requerido pelas partes, certifique-se e 

faça os autos conclusos ao MM Juiz. CUMPRA-SE.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 46761 Nr: 2927-83.2010.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: HILÁRIO DE SANTANA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS DE OLIVEIRA AMADOR 

- OAB:13423-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LÍVIA PATRIOTA DE 

HOLANDA - OAB:25819-D

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar a 

parte autora para que verifique o cálculo apresentado nas fls. 199, eis que 

a soma dos valores destinados a parte autora e ao advogado, são 

maiores do que está vinculado.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 81988 Nr: 3710-07.2012.811.0008

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: CLARICE FERREIRA TORRES

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: SAULO ALMEIDA ALVES - 

OAB:13.615 MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de intimar o 

autor para que regularize e aporte aos autos a autorização da parte 

autora para liberação integral dos valores vinculados.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89951 Nr: 296-30.2014.811.0008

 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: EMILIA BIZZIO CUSTÓDIO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13.326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Proceder à intimação do advogado da parte autora para informar nos 

autos conta bancaria para providenciar a expedição de alvará, no prazo 

legal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 159899 Nr: 67-60.2020.811.0008

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

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

TRABALHO
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 PARTE AUTORA: JORGE JOSE DO NASCIMENTO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSS - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JEREMIAS DA CRUZ DIAS - 

OAB:13326

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de certificar 

a tempestividade da contestação, bem como intimar a parte autora para 

que apresente no prazo legal a impugnação a contestação.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 111719 Nr: 2738-95.2016.811.0008

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Tetsuo No, Satsuki No

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomas Augusto Capeletti, Salesio Everling, 

CARLOS ALBERTO CAPELETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUCIANA SATIKO NO MENDES - 

OAB:34404

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KARINE DUCCI LOURENÇO - 

OAB:19.982/MT, TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR - OAB:13412/A

 TERMOS DO GESTOR JUDICIÁRIO (ATOS)

Nos termos da legislação vigente e Provimento (artigo 482 da CNGC e 

artigos 152 e 203 do CPC), impulsiono o feito com a finalidade de 

encaminhar os autos concluso, tendo em vista o pedido de fls. 393-396, 

bem como intimar a parte executada, para que caso queira, apresente no 

prazo legal a impugnação à penhora de fls. 382-385.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Arom Olímpio Pereira

 Cod. Proc.: 162067 Nr: 1373-64.2020.811.0008

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GERALDO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PEDRO ROSA NETO - OAB:

 Vistos....

 1. Presentes os indícios de autoria e de materialidade, recebo a denúncia 

em todos os seus termos e para todos os efeitos legais contra Geraldo da 

Silva, qualificado nos autos, pela prática, em tese, do crime capitulado no 

art. 215-A (2 vezes), na forma do artigo 70, ambos do Código Penal.

 2. Cite-se o denunciado para que ofereça resposta à acusação, por 

escrito, no prazo de 10 (dez) dias (art. 396, do CPP), momento em que 

poderá arguir preliminares e alegar o que interessar à sua defesa, 

oferecer documentos e justificações, inclusive especificar as provas 

pretendidas e arrolar testemunhas (art. 396-A, do CPP).

 3. Diante do teor do Provimento n.º 30/2008 – CGJ, determino que o oficial 

de justiça indague ao denunciado se pretende constituir advogado ou que 

lhe seja nomeado um defensor público ou dativo, fazendo-se necessário 

constar na certidão esta informação.

4. Em não sendo ofertada a defesa por advogado constituído ou havendo 

a informação acima citada no sentido de que o denunciado não tenha 

condições de constituir um advogado, o que deverá ser certificado, desde 

já, nomeio o d. Defensor Público atuante nesta Comarca, e, não havendo 

defensor, nomeio o Núcleo de Prática Jurídica da Universidade do Estado 

de Mato Grosso (UNEMAT), que terá outros 10 (dez) dias para tal mister. 

Com a certidão, a intimação do defensor público ou do Núcleo de Prática 

Jurídica da Universidade do Estado de Mato Grosso (UNEMAT), deverá ser 

imediata, sem necessidade de nova conclusão dos autos.

5. Comunique-se ao Instituto de Identificação e à Delegacia de Polícia de 

origem o recebimento da denúncia, bem como a alimentação do banco de 

dados do Sistema Nacional de Informações Criminais (SINIC).

6. Ademais, quanto ao pedido de Revogação da Prisão Preventiva 

formulado às fls. 62/65, indefiro-o, por ora, uma vez que não restara 

demonstrada nos autos a dispensabilidade da medida constritiva para 

assegurar a ordem pública, a instrução criminal ou a aplicação da lei penal, 

ex vi do artigo 312 do Código de Processo Penal.

7. Cumpra-se.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000636-15.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA DE LOURDES DA SILVA TEIXEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000636-15.2018.8.11.0008. REQUERENTE: MARIA DE LOURDES DA 

SILVA TEIXEIRA REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. RECEBO o recurso 

interposto no ID 26925061, em seu efeito devolutivo, eis que adequado e 

tempestivo. REMETA-SE os autos à E. Turma Recursal. Às providências. 

CUMPRA-SE. Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2.020.

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000295-52.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

MAIARA VIEIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000295-52.2019.8.11.0008. REQUERENTE: MAIARA VIEIRA DA SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Considerando o teor da 

certidão retro (ID 30773760), de que o recurso inominado interposto é 

intempestivo, DEIXO de recebê-lo ante a ausência de requisito intrínseco, 

qual seja a tempestividade. Não havendo manifestação no prazo de 30 

dias, arquivem-se com as baixas necessárias. Intimem-se. Cumpra-se. 

Barra do Bugres, 28 de abril de 2.020 Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000371-13.2018.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

THALYSSON PAULO ALVES PACHECO (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ ROSSI OAB - MT0004616A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PREFEITURA MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES (ADMINISTRADOR(A) 

JUDICIAL)

Magistrado(s):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES DESPACHO Processo: 

1000371-13.2018.8.11.0008. ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: THALYSSON 

PAULO ALVES PACHECO ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL: PREFEITURA 

MUNICIPAL DE BARRA DO BUGRES Vistos. Cumpra-se com urgência o 

despacho proferido no ID 31301601. Após, imediatamente conclusos. 

Barra do Bugres, 28 de abril de 2020. Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz(a) 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 0005191-58.2019.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE AJON DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

MATHEUS HENRIQUE PADILHA DE ALMEIDA OAB - MT24781/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES MANDADO 

DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. XXX EXPEDIDO 

POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO PROCESSO n. 

0005191-58.2019.8.11.0008 Valor da causa: R$ 13.326,08 POLO ATIVO: 

Nome: ELIETE AJON DA SILVA Endereço: SANTA HELENA, 136, 13 DE 

MAIO, BARRA DO BUGRES - MT - CEP: 78390-000 POLO PASSIVO: Nome: 

DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO GOVERNO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO Endereço: AC PALÁCIO PAIAGUAS, CENTRO POLÍTICO 

ADMINISTRATIVO, CUIABÁ - MT - CEP: 78000-000 ESPÉCIE: [Indenização 

por Dano Moral]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E 

REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada 

disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no 

prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, 

da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. , 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.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001202-95.2017.8.11.0008

Parte(s) Polo Ativo:

SONIA DE SENI SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERGES JUNIOR DE LIMA OAB - MT12918-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):

SILVIO MENDONCA RIBEIRO FILHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE BARRA DO BUGRES SENTENÇA Processo: 

1001202-95.2017.8.11.0008. REQUERENTE: SONIA DE SENI SILVA 

REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos. Cuida-se de EMBARGOS 

DE DECLARAÇÃO interpostos pela requerida TELEFÔNICA BRASIL S/A - 

VIVO, contra a sentença proferida no ID 28045871, com fundamento no 

artigo 1.022, inciso I, do CPC, para o fim de sanar contradição ou erro 

material no decisum. Certificada a tempestividade dos declaratórios no 

evento 31341858, vieram os autos conclusos. É o que merece ser 

relatado. DECIDO. Sem delongas, conheço do recurso, eis que adequado e 

tempestivo. No mérito, entretanto, nego provimento, uma vez que a matéria 

desafiada nos embargos de declaração deve ser objeto de recurso, já que 

consiste em irresignação da parte recorrente à decisão proferida. Isso 

porque a tese se refere a legalidade das provas juntadas pela requerida 

(telas sistêmicas, faturas e relatório de utilização), todavia, deixa de 

mencionar que as mesmas estão ilegíveis, o que impossibilita reconhecer 

qualquer fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito alegado pela 

parte autora. Por fim, consigne-se que não cabe em sede de embargos de 

declaração, ainda que se fale em efeitos infringentes, a modificação da 

sentença que a parte não concorda. Nesse sentido: DIREITO 

PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. VÍCIOS. 

REDISCUSSÃO DO MÉRITO. INSATISFAÇÃO COM O RESULTADO DO 

JULGAMENTO. INVIABILIDADE. PREQUESTIONAMENTO. NECESSIDADE DE 

COMPROVAÇÃO. 1. Os embargos de declaração, conforme reiterada 

jurisprudência desta Corte e também do egrégio Superior Tribunal de 

Justiça, não se prestam a rediscussão do mérito da causa. Tendo havido 

a adequada fundamentação do julgado, deve a parte insatisfeita se valer 

de meios idôneos à sua modificação. 2. O mero descontentamento com a 

conclusão adotada pelo Colegiado não justifica a oposição de embargos 

declaratórios, os quais, na dicção do art. 1.022 do Código de Processo 

Civil, destinam-se a suprir omissão, afastar obscuridade ou eliminar 

contradição quando existentes no julgado. 3. A simples alegação de 

necessidade de prequestionamento não dispensa a comprovação da 

existência de um dos vícios do artigo 1.022 do CPC. 4. Recurso 

d e s p r o v i d o .  ( T J - D F  0 7 0 2 3 2 6 3 6 2 0 1 8 8 0 7 0 0 1 8  D F 

0702326-36.2018.8.07.0018, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Data de 

Julgamento: 03/04/2019, 8ª Turma Cível, PJe 10/04/2019. Assim sendo, por 

não vislumbrar a hipótese contida no artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil, NEGO PROVIMENTO aos presentes embargos declaratórios. 

PUBLIQUE-SE. INTIME-SE. No mais, CUMPRA-SE na integra a sentença 

judicial. Decorrido o prazo para recurso in albis, CERTIFIQUE-SE e 

conclusos. Às providências. Barra do Bugres/MT, 27 de abril de 2.020. 

Silvio Mendonça Ribeiro Filho Juiz de Direito

Comarca de Campo Novo do Parecis

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000966-80.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

DISAL ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDEMILSON KOJI MOTODA OAB - MT18733-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE JANIO DE AMORIM (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000966-80.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DISAL ADMINISTRADORA DE 

CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE JANIO DE AMORIM DECISÃO 

Processo: 1000966-80.2018.8.11.0050. REQUERENTE: DISAL 

ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA REQUERIDO: JOSE JANIO DE 

AMORIM Vistos, etc. 1. Em atenção aos princípios da economia e 

celeridade processual, visando a continuidade no processamento da 

demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas conveniados ao Tribunal de 

Justiça ainda não consultados BACENJUD, SIEL e SINESP/INFOSEG ( 

DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e 

PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) solicitando informações 

acerca do endereço da parte requerida/executada. 2. Localizado o 

endereço do requerido, havendo multiplicidade de logradouro, 

manifeste-se o autor para que indique EXPRESSAMENTE em qual deverá 

ser tentado o cumprimento, expedindo-se de imediato o competente 

mandado/carta precatória pertinente ao caso concreto. 3. Em seguida, 

INTIME-SE o exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as 

medidas pertinentes ao regular processamento do feito. 4. Intime-se. 5. 
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Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001207-20.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

TANIA PRESTES DE LIMA RODRIGUES (AUTOR(A))

EDIVAN GONCALVES RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDREY REVELES KIST OAB - MT0021506A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE RAQUE (REU)

ELEANDRO ARAUJO DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1001207-20.2019.8.11.0050. AUTOR(A): EDIVAN GONCALVES 

RODRIGUES, TANIA PRESTES DE LIMA RODRIGUES REU: ELEANDRO 

ARAUJO DA SILVA, CRISTIANE RAQUE Vistos, etc. 1. Em atenção aos 

princípios da economia e celeridade processual, visando a continuidade no 

processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos sistemas 

conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados BACENJUD, 

SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- RENAVAM, 

RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS Estabelecimentos) 

sol icitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada. 2. Localizado o endereço do requerido, havendo 

multiplicidade de logradouro, manifeste-se o autor para que indique 

EXPRESSAMENTE em qual deverá ser tentado o cumprimento, 

expedindo-se de imediato o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Em seguida, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento do feito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 24 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001937-65.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVARO CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT15445-O 

(ADVOGADO(A))

MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA RIBEIRO OAB - MT5308-O 

(ADVOGADO(A))

ANDRE LUIZ CAMPOS DAS NEVES RIBEIRO OAB - MT12560-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBRAIM PEREIRA BORGES DA COSTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001937-65.2018.8.11.0050. REQUERENTE: BANCO BRADESCO 

REQUERIDO: IBRAIM PEREIRA BORGES DA COSTA Vistos, etc. 1. Em 

atenção aos princípios da economia e celeridade processual, visando a 

continuidade no processamento da demanda, DETERMINO o acesso aos 

sistemas conveniados ao Tribunal de Justiça ainda não consultados 

BACENJUD, SIEL e SINESP/INFOSEG ( DENATRAN-RENACH, DENATRAN- 

RENAVAM, RECEITA FEDERAL – PF e PJ, CNJ-BNMP, MTE-RAIS 

Estabelecimentos) solicitando informações acerca do endereço da parte 

requerida/executada. 2. Localizado o endereço do requerido, havendo 

multiplicidade de logradouro, manifeste-se o autor para que indique 

EXPRESSAMENTE em qual deverá ser tentado o cumprimento, 

expedindo-se de imediato o competente mandado/carta precatória 

pertinente ao caso concreto. 3. Em seguida, INTIME-SE o exequente para, 

no prazo de 05 (cinco) dias, adotar as medidas pertinentes ao regular 

processamento do feito. 4. Intime-se. 5. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 1 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000221-66.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

RAIZEN COMBUSTIVEIS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GERALDO FONSECA DE BARROS NETO OAB - SP206438 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ARI SPESSATTO (REQUERIDO)

SORVELI DIESEL LTDA (REQUERIDO)

EDILEUZA DE OLIVEIRA SPESSATTO (REQUERIDO)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do provimento 

056/2007/CGJ, tendo em vista a juntada da manifestação do Sr. Perito 

Judicial, impulsiono os autos com vistas ao advogado da parte autora, 

para que requeira o que de direito, no prazo legal. Nada mais.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001940-83.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARLENE DA FONSECA MARTINS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARINALVA RAMOS RODRIGUES OAB - MT0012462A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação em vigor, bem como do Provimento 

056/2007/CGJ, impulsiono o presente feito, a fim de que seja intimada a 

parte autora, na pessoa de seu advogado, via DJE, para que, querendo, 

apresente impugnação a contestação, no prazo legal. Nada mais.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Davi Benetti

 Cod. Proc.: 1872 Nr: 1730-50.1999.811.0050

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CHIROCO TAKANAWA TANNO, JURACI 

SALETE YUNG, WALTINEY PEREIRA SANTANA, PAULO SERGIO FALCÃO, 

SANDRO MARCIO FALCÃO, ELIO MARIUSSI, CÁTIA BOENIG BOGER 

PRADO, ORLANDO MARIUSSI, WALDECIR FERREIRA DA SILVA, 

JURANDIR BOTEGA, OSCAR NEVES DE MENEZES, URBANO FERREIRA DE 

MEDEIROS, ANÁLIA MARIA DA SILVA MENEZES, RAQUEL MACHADO DE 

SANTANA, CRISTIANE ANASTACIO CINTRA FALCÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO TOMAZETI CARRARA 

- OAB:5967

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: APARECIDO BATISTA DOS 

SANTOS - OAB:3881/MT, Carlos Alberto de Alencar Campos - 

OAB:4.123/MT, DERMEVAL DE OLIVEIRA FERNANDES - OAB:3726, 

FÁBIO VALENTE - OAB:8.116-B MT, ILIETE YUNG - OAB:16371-MT, JOE 

ORTIZ ARANTES - OAB:, PEDRO GILMAR VAN DER SAND - 

OAB:4207/MT

 Vistos, etc.

1. Intime-se a parte executada na forma do art.854, §2º e 3º do CPC, 

certificando-se nos autos eventual decurso de prazo.

2. Após, nada sendo requerido, expeça-se o alvará para levantamento em 

favor do exequente, intimando-o para requerer o que entender de direito 

no prazo de 05 (cinco) dias.

3. Expeça-se o necessário.

4. Cumpra-se.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002495-03.2019.8.11.0050

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:

VERA LUCIA LOPES DA MOTTA DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUILHERME FRASSETTO SMERDECH OAB - MT26072/O (ADVOGADO(A))

CASSIA DE ARAUJO SOUZA OAB - MT10921-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):
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PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1002495-03.2019.8.11.0050. REQUERENTE: BV FINANCEIRA S/A 

CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO REQUERIDO: VERA LUCIA 

LOPES DA MOTTA DOS SANTOS Vistos, etc. Manifesta-se o autor pelo 

desbloqueio via Renajud de restrições de circulação, transferência e 

licenciamento do veículo objeto da presente ação arguindo que as partes 

estão negociando acordo extrajudicial. Ocorre que analisando os autos, 

não há qualquer decisão neste processo que determine na inclusão de 

referidas restrições, não cabendo, portanto, sua retirada por este juízo. 

Ademais, a restrição inserta no cadastro do veículo junto ao DETRAN/MT é 

relativa à alienação fiduciária incluída pela requerente. Assim, INDEFIRO o 

pedido de ID30997459. Intime-se a parte autora para manifestar-se acerca 

do pedido, documentos e acordo constante no ID 31060334, 31060337 e 

31060338, haja vista que não há assinatura do representante da parte 

autora na minuta de acordo. Decorrido o prazo sem manifestação, este 

Juízo presumirá a concordância com o acordo e a quitação. Após, façam 

os autos conclusos. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI 

Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-128 EMBARGOS À EXECUÇÃO

Processo Número: 1000159-89.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELY FEITOSA MENDES CAMPOS (AUTOR(A))

CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS (AUTOR(A))

MARCELO CAMPOS MARTINS (AUTOR(A))

CARLOS ALBERTO PASQUINI (AUTOR(A))

MARCELO MACHADO DIAS (AUTOR(A))

MARLON CASSIO WIEGERT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANGE JUNIOR OAB - MT6218-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000159-89.2020.8.11.0050. AUTOR(A): MARLON CASSIO WIEGERT, 

MARCELO MACHADO DIAS, CARLOS ALBERTO PASQUINI, MARCELO 

CAMPOS MARTINS, CLAUDIA PATRICIA NOGUEIRA DIAS, MICHELY 

FEITOSA MENDES CAMPOS REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Devidamente intimada para comprovar a situação de pobreza, a 

embargante limitou-se a reiterar o argumento de que se encontra em 

recuperação judicial. Como é o entendimento da Corte Superior, o 

deferimento da recuperação judicial não garante automaticamente a 

concessão do benefício. AGRAVO INTERNO. AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. SEGUROS. GRATUIDADE JUDICIÁRIA. PESSOA JURÍDICA EM 

RECUPERAÇÃO JUDICIAL. OMISSÃO. ART. 535 DO CPC/73. REEXAME DE 

QUESTÕES FÁTICAS. ENUNCIADO 7 DA SÚMULA DO STJ. Se as questões 

trazidas à discussão foram dirimidas, pelo Tribunal de origem, de forma 

suficientemente ampla, fundamentada e sem omissões, obscuridades ou 

contradições, deve ser afastada a alegada ofensa ao artigo 535 do 

Código de Processo Civil de 1973. 2. Na linha jurisprudencial desta Corte o 

fato de a pessoa jurídica encontrar-se em situação de recuperação 

judicial, por si só, não lhe confere o direito aos benefícios da justiça 

gratuita. 3. Não cabe, em recurso especial, reexaminar matéria 

fático-probatória (Súmula 7/STJ). 4. Agravo interno a que se nega 

provimento. (STJ - AgInt no AREsp: 1011867 RS 2016/0293506-9, Relator: 

Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, Data de Julgamento: 22/05/2018, T4 - 

QUARTA TURMA, Data de Publicação: DJe 01/06/2018) Assim, ausente a 

demonstração da hipossuficiência de forma cabal, INDEFIRO o benefício 

da assistência judiciária gratuita. intime-se o autor para proceder ao 

recolhimento das custas e taxas judiciárias no prazo de 30 (trinta) dias 

sob pena de extinção, consoante art.456, §1º, CNGC, ficando desde já 

autorizado o parcelamento em 06 (seis) prestações, na forma dos §§ 6º e 

seguintes do referido art. 456 da CNGC. Em caso de não recolhimento das 

custas no prazo legal, certifique-se e façam os autos conclusos. 

Recolhidas as custas e sendo tempestiva a interposição, recebo os 

presentes embargos, sem efeito suspensivo, por não vislumbrar 

presentes os requisitos exigidos no § 1º, do art. 919 do CPC. Cite-se o 

embargado, para que, querendo, impugne os embargos, no prazo de 15 

(quinze) dias, nos termos do art. 920, I do CPC. Cumpra-se. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 28 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000461-21.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO ROCHA DAS MERCES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

MELQUI ELIAQUIM OLIVEIRA SILVA OAB - MT26107/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000461-21.2020.8.11.0050. AUTOR: AGNALDO ROCHA DAS MERCES 

REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS Vistos, etc. 1. Trata-se de AÇÃO PREVIDENCIÁRIA PARA 

REESTABELECIMENTO DE AUXILIO DOÊNÇA COM POSTERIOR 

CONVERSÃO EM APOSENTADORIA POR INVALIDEZ C/C PEDIDO DE 

TUTELA URGÊNCIA E PEDIDO SUBISIDIARIO DE AUXILIO ACIDENTE. 2. O 

autor requer a antecipação de tutela com o fim de que seja concedida a 

implantação do benefício, aduzindo que seu direito está devidamente 

demonstrado. 3. Nesse aspecto, artigo 300 do CPC prevê a possibilidade 

de concessão da tutela de urgência pretendida desde que houver 

elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o 

risco ao resultado útil do processo. 4. A urgência deve se pautar em 

prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. 5. Contudo, não restou demonstrado nos 

autos a probabilidade do direito da requerente, mormente considerando 

que a prova da condição de incapacidade laborativa será colacionada 

também através de prova pericial em fase de instrução processual. 6. 

Ademais, é assente na jurisprudência que caso o benefício seja negado 

em sentença, o autor deverá ressarcir ao INSS os valores recebidos em 

sede de antecipação da tutela pleiteada. 7. Assim, INDEFIRO a tutela de 

urgência com o fim de obtenção do benefício previdenciário de auxilio 

doença. 8. Defiro os benefícios da assistência judiciária gratuita. 9. 

CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do CPC. 10. Por sua 

vez, decorrido o prazo de contestação, independente de manifestação, 

vistas ao autor. 11. Após, conclusos para nomeação de perito. 12. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000484-64.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MESSIAS AVELINA DE ANICESIO MOREIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FRANCO ARIEL BIZARELLO DOS SANTOS OAB - MT0007557A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000484-64.2020.8.11.0050. AUTOR: MESSIAS AVELINA DE ANICESIO 

MOREIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos, etc. 1. Trata-se AÇÃO PREVIDENCIÁRIA 

DECLARATÓRIA DE RECONHECIMENTO DE TEMPO DE SERVIÇO COM 

PEDIDO DE APOSENTADORIA POR IDADE. 2. O autor requer em sede de 

tutela de evidência a concessão o benefício aduzindo que seu direito está 

devidamente demonstrado. 3. Acerca da Tutela de Evidência o art.311 do 

CPC prevê o seguinte: 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 
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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. 4. Luiz Fux esclarece o 

que é um direito evidente, da seguinte forma: [...] demonstrável prima facie 

através de prova documental que o consubstancie líquido e certo, como 

também o é o direito assentado em fatos incontroversos, notórios, o direito 

a coibir um suposto atuar do adversus com base em „manifesta ilegalidade 

, o direito calcado em questão estritamente jurídica, o direito assentado em 

fatos confessados noutro processo ou comprovados através de prova 

emprestada obtida sob contraditório ou em provas produzidas 

antecipadamente, bem como o direito dependente de questão prejudicial, 

direito calcado em fatos sobre os quais incide presunção jure et de jure de 

existência e em direitos decorrentes da consumação de decadência ou da 

prescrição. FUX, Luiz. A tutela dos Direitos Evidentes. Jurisprudência do 

S u p e r i o r  T r i b u n a l  d e  J u s t i ç a .  D i s p o n í v e l  e m :  < 

http://bdjur.stj.jus.br/dspace/handle/2011/894 > .Acesso em: 22.nov.2016, 

p.8. 5. Sob essa ótica, constata-se que para a concessão da tutela 

pretendida o direito deve estar plenamente amparado com um arcabouço 

probatório que não permite controvérsia, além de comprovado perigo de 

dano ou risco ao resultado útil do processo. 6. Pela análise dos 

documentos trazidos aos autos verifico que não estão presentes os 

elementos necessários à concessão da tutela pretendida posto que 

ausente a prova do desconto na remuneração da autora das 

contribuições previdenciárias, bem como da ausência de recolhimento 

pelos empregadores indicados. 7. Assim, INDEFIRO a tutela de evidência 

pretendida. 8. CITE-SE o requerido nos termos do artigo 183 c/c 335 do 

CPC. 9. Por sua vez, decorrido o prazo de contestação, independente de 

manifestação, vistas ao autor. 10. Defiro o benefício da assistência 

judiciária gratuita. 11. Cumpra-se, expedindo o necessário. CAMPO NOVO 

DO PARECIS, 28 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001871-85.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BATTISTELLA ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIANE APARECIDA MODESTO MACHADO OAB - PR80257 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE PARTICHELLI (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001871-85.2018.8.11.0050. AUTOR(A): BATTISTELLA ADMINISTRACAO 

E PARTICIPACOES S/A REU: JOSE PARTICHELLI Vistos, etc. 1. Trata-se de 

AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C PEDIDO DE ANTECIPAÇÃO DE 

TUTELA proposta por BATTISTELLA ADMINISTRAÇÃO E PARTICIPAÇÕES 

S.A. em face de JOSÉ PARTICHELLI. 2. Narra o autor que em 

novembro/2011 alienou ao requerido o veículo descrito na inicial, 

encontrando-se devidamente quitado, tendo o adquirente deixado de 

cumprir a obrigação que lhe competia quanto à transferência do veículo 

junto ao órgão de trânsito. 3. Sustenta que foi surpreendido com a 

cobrança de débitos referente ao IPVA e multas do automóvel. 4. Pleiteia 

em sede de tutela de urgência a busca e apreensão do veículo para 

impedir que continue sofrendo multas bem como para que seja 

providenciada a transferência ao legítimo proprietário. 5. Juntou aos autos 

os documentos 6. Os autos vieram conclusos. 7. Fundamento e decido. 8. 

Requer o autor a concessão de tutela de urgência para que seja 

transferida a propriedade do veículo ao seu proprietário assim como os 

débitos lançados sobre ele. Pleiteia a busca e apreensão para que cesse 

a aplicação de multas. 9. Nesse aspecto, artigo 300, do CPC prevê a 

possibilidade de antecipação dos efeitos da tutela pretendida desde que 

haja elementos que evidenciem a probabilidade do direito, o perigo de dano 

ou o risco ao resultado útil do processo. 10. A antecipação de tutela deve 

se pautar em prova pré-existente, que seja clara e evidente para levar ao 

convencimento do Magistrado que a parte é titular do direito pretendido, 

conduzindo ao que é verdadeiro. 11. Nesse diapasão, restou demonstrado 

nos autos a probabilidade do direito do requerente e o perigo de dano ou 

risco ao resultado útil do processo, considerando que o autor obteve êxito 

em comprovar que preencheu a autorização para transferência de 

propriedade do veículo em favor do requerido, bem como que 9 anos 

depois o automóvel encontra-se em seu nome. O perigo de dano, por sua 

vez, consubstancia-se no risco do autor em ser penalizado por débitos ou 

danos gerados pelo automóvel que não mais lhe pertence. 12. No entanto, 

em consulta ao site do DETRAN/PR bem como da SEFAZ/PR a fim de 

buscar a pendência dos débitos, verifico a inexistência de multa, bem 

como que o IPVA de 2018 apontado pelo autor como em aberto 

encontra-se devidamente quitado. 13. Ademais, ressalto que o 

demandante não efetuou a comunicação da venda ao Detran, conforme 

preconiza o art. 134 do CTB, contribuindo, assim, para o seu próprio 

prejuízo. 14. Dessa forma, incabível a concessão da tutela para determinar 

busca e apreensão do veículo. 15. Assim, com fundamento do art.300 do 

CPC, DEFIRO PARCIALMENTE a tutela de urgência pretendida para 

DETERMINAR ao requerido que, no prazo de 10 (dez) dias promova a 

transferência do veículo, retirando-o do nome do autor, sob pena de multa 

diária de R$500,00 (quinhentos reais). 16. Intime-se o autor para que 

promova a comunicação de venda nos termos do art.134 do CTB. 17. 

Deixo de designar audiência de conciliação/justificação em atenção às 

Portarias Conjuntas 247/2020 e 249/2020 do TJMT/CGJ, ressaltando que 

poderá ser realizada em momento oportuno. 18. CITE-SE o réu em 

consonância com o art. 212, § 2º, do CPC, para apresentar contestação, 

no prazo previsto no artigo 335 CPC, bem como do teor da presente 

decisão. 19. Consigne-se nas intimações a advertência contida no art. 334 

do CPC. 20. Intime-se. 21. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de abril de 2020. 

PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-61 INTERDITO PROIBITÓRIO

Processo Número: 1000578-46.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

LUIZ VERNER KLEIN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THALLYTTA DE OLIVEIRA SEIFERT OAB - MT18293-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI (REU)

CELIA STORCH KLEIN (REU)

CRISTINA KLEIN (REU)

CARLOS ALBERTO KLEIN (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FABIO VALENTE OAB - MT8116-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000578-46.2019.8.11.0050. AUTOR(A): LUIZ VERNER KLEIN REU: 

CARLOS ALBERTO KLEIN, CRISTINA KLEIN, CELIA STORCH KLEIN, 

SANDRA ANELISE KLEIN BOCARDI Vistos, etc. Em tempo, CHAMO O 

FEITO À ORDEM para retificar o erro material constante na sentença de 

ID22600034 e, considerando que o processo foi extinto com resolução no 

mérito pela homologação de acordo formulado entre as partes, onde se lê: 

“HOMOLOGO o acordo para que produza os seus jurídicos e legais 

efeitos, o que faço com fulcro assente no artigo 485, III, "b" do CPC.” 

Passe a constar: “HOMOLOGO o acordo para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, o que faço com fulcro assente no artigo 487, III, 

"b" do CPC.” Intimem-se. Certifique-se o trânsito em julgado e arquive-se. 

Cumpra-se expedindo o necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de 

abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz(a) de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000538-30.2020.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

BRITANIA ELETRODOMESTICOS SA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (REU)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1000538-30.2020.8.11.0050. AUTOR(A): BRITANIA ELETRODOMESTICOS 

SA REU: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS Vistos, etc. 1. Trata-se 

de AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE MULTA C/C COM PEDIDO 

OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER C/C TUTELA DE URGÊNCIA proposto por 

BRITÂNIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA em face do MUNICÍPIO DE CAMPO 

NOVO DO PARECIS. 2. Analisando-os, verifica-se que o valor da causa 

não excede o patamar de 60 (sessenta) salários mínimos e o seu objeto 

não cinge-se a quaisquer das hipóteses previstas no artigo 2º, parágrafo 

1º, da lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro do ano de 2009. 3. Portanto, 

partindo desta premissa, podemos concluir que a Justiça Comum Estadual 

é incompetente para o processamento do feito, eis que na presente 

Comarca já se encontra instalado o Juizado da Fazenda Pública. 4. Nestes 

casos, o parágrafo 4º do artigo 2º da lei n.º 12.153, de 22 de Dezembro 

do ano de 2009 é claro ao aduzir: § 4o No foro onde estiver instalado 

Juizado Especial da Fazenda Pública, a sua competência é absoluta. 5. 

Portanto, tratando-se de caso de incompetência absoluta da Justiça 

Estadual, caso é de imediato declínio de competência para o Juizado da 

Fazenda Pública. 6. Diante do exposto, declaro incompetente a presente 

unidade jurisdicional para o processo e julgamento do presente feito, 

determinando sua remessa para o Juizado Especial da Fazenda Pública 

desta comarca. 7. Procedam as baixas e anotações pertinentes e 

remetam-se os autos ao juízo competente. 8. Cumpra-se expedindo o 

necessário. CAMPO NOVO DO PARECIS, 28 de abril de 2020. PEDRO DAVI 

BENETTI Juiz(a) de Direito

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

Processo Número: 1000087-39.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JESSICA SIMONE VIEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CAVALHEIRO MORAES RANZI OAB - MT0008477S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUAN FLAVIO REZENDE DE LIMA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVAIR KICHEL ZUFFO OAB - MT0022480A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS Processo: 1000087-39.2019.8.11.0050. 

AUTOR(A): JESSICA SIMONE VIEIRA REU: JUAN FLAVIO REZENDE DE 

LIMA Vistos, etc. Vistas ao MP. Após, conclusos. Campo Novo do 

Parecis/MT, 28 de abril de 2020. PEDRO DAVI BENETTI Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001414-19.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TUPASSI TRANSPORTES LTDA - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO DAVI BENETTI

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO NOVO DO PARECIS 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO NOVO DOS 

PARECIS - PJe AV. RIO GRANDE DO SUL, 731, CENTRO, CAMPO NOVO 

DO PARECIS/MT , Centro, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 

78360-000 - TELEFONE: (65) 33822440 NÚMERO DO PROCESSO: 

1001414-19.2019.8.11.0050 VALOR DA CAUSA: R$ 446,04 ESPÉCIE: 

[Municipais]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) REQUERENTE: Nome: MUNICIPIO 

DE CAMPO NOVO DO PARECIS Endereço: desconhecido REQUERIDO(A): 

Nome: TUPASSI TRANSPORTES LTDA - ME Endereço: RUA ARAÇA, 68, 

NE, ALVORADA, CAMPO NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 

SENTENÇA Vistos, etc. 1. Trata-se de Execução Fiscal em que o 

exequente informa id. 29012277 a realização de acordo e o pagamento 

integral da dívida, manifestando pela extinção do processo. 2. É certo que 

somente a quitação da dívida, a transação, a compensação ou a renúncia 

ao crédito permite a extinção à execução de título judicial (artigo 924 do 

CPC). 3. Ante o exposto, com base no artigo 924, inciso II, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTA a presente execução, com resolução do 

mérito, uma vez que satisfeita a dívida pelo(a) devedor(a). 4. Sem custas 

e honorários. 5. P.I.C. 6. Transitada em julgado a presente sentença, após 

procedidas as baixas e anotações de estilo, arquivem-se os autos. PEDRO 

DAVI BENETTI JUIZ DE DIREITO Assinado Digitalmente

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001267-27.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JANAINA MARIA SARMENTO (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTO CESAR GOMES VIEIRA OAB - MT23340/O (ADVOGADO(A))

CRISTIANE APARECIDA BIAVA DE PAIVA OAB - MT0011460A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HEDI HELMA BENCKE (IMPETRADO)

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC 

(IMPETRADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GLAUCIO ROGERIO DOS REIS CAPISTRANO OAB - MT11617/B 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001267-27.2018.8.11.0050. IMPETRANTE: JANAINA MARIA SARMENTO 

IMPETRADO: HEDI HELMA BENCKE, SECRETARIA DE ESTADO DE 

EDUCAÇÃO DE MATO GROSSO - SEDUC Vistos. Trata-se de mandado de 

segurança impetrado por Janaína Maria Sarmento em face da impetrada 

Hedi Helma Bencke, ambas devidamente qualificadas nos autos. A liminar 

foi postergada para depois da apresentação das informações pela 

autoridade impetrada (Id nº 16970925). A parte impetrada apresentou 

suas informações (Id nº 18719908). A parte impetrante manifestou quanto 

aos termos da petição da autoridade impetrada (Id nº 19123278). O Estado 

de Mato Grosso apresentou petição pugnando pela improcedência do 

mandado de segurança (ID nº 19381202). Instado a manifestar, o órgão 

ministerial pugnou pelo julgamento sem resolução de mérito ante a perda 

superveniente do objeto do mandamus (Id nº 21327391). Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. Em apertada síntese, a impetrante 

argumenta que ostenta direito líquido e certo para manter o exercício de 

suas atribuições perante a Escola Estadual Parecis desta Urbe; pugna 

pelo afastamento da Sra. Karen Guimarães Cordeiro da função de 

Secretária, ante o não preenchimento dos requisitos legais para ocupar a 

função em tela, em ordem a possibilitar a Impetrante a chance de ocupar a 

referida função de Secretária; requereu, ainda, seja anulada a chapa 

criada para o Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar – CDCE da 

Escola Estadual Parecis, devendo, também, a Impetrante ter a chance de 

compor o referido conselho, ante a ofensa a direito líquido e certo, e ao 

perigo da demora sustentados nos autos, até posterior confirmação 

definitiva da Liminar pleiteada. Notificada, a autoridade coatora pugnou 

pelo julgamento sem resolução de mérito ante a perda superveniente do 

objeto da demanda, e, no mérito, pela denegação da segurança pleiteada. 

O Estado de Mato Grosso apresentou informações nos autos consoante 

petição aportada no Id nº 19381202. Como já dito alhures, o órgão Parquet 

opinou pela extinção do feito sem resolução do mérito, sob o argumento de 

ter havido a perda superveniente do interesse processual, bem como pela 

superveniente ilegitimidade passiva. Pois bem. Como é cediço, a presença 

do direito líquido e certo no presente remédio constitucional deve resultar 

de fato induvidoso e prévio à propositura do mandamus. Na lição 

eloquente da doutrina: “Direito líquido e certo é aquele que se apresenta 

manifesto na sua existência, delimitado na sua extensão e apto a ser 

exercitado no momento da impetração.” (MEIRELLES, Hely Lopes et. al. 

Mandado de segurança e ações constitucionais. São Paulo: Editora 

Malheiros, 2013, p. 37). Não obstante a isso, se verificado no curso da 

demanda que houve alteração da situação fática que vinculava o pleito do 

impetrante haverá a perda superveniente do objeto, em ordem a não 

possibilitar decisão de mérito nesse particular. É o que ocorre com relação 

ao pleito descrito no item “2” da exordial, consistente no afastamento da 

servidora Karen Guimarães Cordeiro da função pretendida pela ora 
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Impetrante – Secretária Escolar da Escola Estadual Parecis. Isso porque 

as provas coligidas aos autos demonstram que a servidora supracitada foi 

nomeada para exercer o cargo de diretora escolar de outra instituição 

pública de ensino (vide documento aportado no Id nº 18719928), em 

fevereiro do ano de 2019. Com efeito, no tocante aos demais pedidos, 

resta patente a superveniente ilegitimidade passiva da autoridade coatora, 

na exata medida em que ela não mais exerce a função da qual originou a 

irresignação da Impetrante, conforme demonstrado pela informação 

prestada pela autoridade coatora no sentido de que apenas compunha o 

Conselho Deliberativo da Comunidade Escolar da Escola Estadual Parecis 

desta Urbe em razão da natureza do cargo que exercia, assessora 

pedagógica, até o final do ano de 2018. Perante a sede da Promotoria 

desta Comarca o depoimento da autoridade coatora serviu, inclusive, para 

subsidiar a promoção de arquivamento do inquérito civil instaurado para 

apurar eventual ato de improbidade por ela praticado, o que foi confirmado 

pelo Conselho Superior do Ministério Público do Estado de Mato Grosso 

(docs. anexados no parecer ministerial de Id nº 21327391 ss.). Nesse 

ínterim, razão assiste ao órgão Parquet, no sentido de que eventual 

decisão de mérito não traria o efeito jurídico pretendido pela Impetrante, na 

medida em que a exoneração da autoridade coatora do cargo exercido ao 

tempo da prática do ato indigitado impede sua atribuição ao cumprimento 

de eventual decisão judicial no caso em comento. Assim vem decidindo a 

jurisprudência pátria, verbis: MANDADO DE SEGURANÇA. PROCESSO 

ADMINISTRATIVO DISCIPLINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA DA 

AUTORIDADE IMPETRADA. DEMISSÃO SUPERVENIENTE. PERDA DE 

OBJETO. 1. Preliminar de não conhecimento do recurso por inovação 

recursal afastada. 2. Ilegitimidade passiva da autoridade coatora em 

relação ao pedido de nulidade da portaria de instauração do procedimento 

administrativo, que não é da lavra, nem da competência da autoridade 

impetrada, que não tem poderes para rever o ato de sua instauração. 3. 

Em relação ao pedido de "trancamento do processo administrativo 

disciplinar" ou de sua nulidade por eventuais violações de garantias, 

houve perda superveniente do interesse de agir, no curso do processo, 

com a demissão do impetrante por ato da autoridade responsável, 

hierarquicamente superior, na medida em que esse provimento jurisdicional 

perdeu a utilidade e necessidade. 4. Apelação conhecida, a qual se nega 

provimento. (TRF 3ª Região, QUINTA TURMA, Ap - APELAÇÃO CÍVEL - 

348260 - 0009464-85.2011.4.03.6000, Rel. JUÍZA CONVOCADA LOUISE 

FILGUEIRAS, julgado em 13/03/2017, e-DJF3 Judicial 1 DATA:22/03/2017) 

– grifei. Ante o exposto, em consonância com o parecer do Ministério 

Público (Id nº 21327391), JULGO EXTINTO O FEITO sem resolução de 

mérito, por perda superveniente do interesse processual em relação a um 

dos pedidos, bem como, em especial, pela superveniente ilegitimidade 

passiva da autoridade indicada como coatora, com fundamento no artigo 

485, inciso VI do CPC c/c artigo 14 da Lei nº 12.016/2009. Nesse ínterim, 

ante a decisão extintiva sem resolução de mérito descabe cogitar pela 

apreciação da medida liminar postulada na exordial em razão da 

ilegitimidade passiva. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao 

arquivo de acordo com as cautelas legais. Publique-se. Registre-se 

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

estilo. Campo Novo do Parecis (MT), 27 de abril de 2020. Cláudia Anffe 

Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000196-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR CAVALARI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS REZENDE JUNIOR OAB - MT9059-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN MARQUES SOLANO ROSA OAB - MT24395-O (ADVOGADO(A))

DANIELE IZAURA DA SILVA CAVALARI REZENDE OAB - MT6057-O 

(ADVOGADO(A))

JACKSON NICOLA MAIOLINO OAB - MT17147-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO GUELIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DESPACHO Processo: 

1000196-53.2019.8.11.0050. REQUERENTE: OSMAR CAVALARI 

REQUERIDO: RENATO GUELIS Vistos. A despeito de ter passado 

desapercebido por esta Magistrada por ocasião da prolação do despacho 

de Id nº 20431128 a Secretaria Judiciária também não certificou o 

recolhimento ou não das custas processuais (CNGC-TJMT, art. 456 ss.), 

porém nada impede determinação judicial nesse sentido. Isso porque, em 

análise da exordial, não houve o pleito de benefício de justiça gratuita, 

tampouco o comprovante do pagamento das custas processuais, o que 

impede a regular tramitação deste feito enquanto não sanada tal situação. 

Destarte, intime-se a parte requerente, por intermédio de seus patronos 

constituídos, para que recolha as custas processuais fazendo aportar o 

comprovante de pagamento nos autos, no prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial e extinção sem resolução de mérito (CPC, 

art. 321), eis que já ultrapassado o prazo indicado no artigo 456, § 1º da 

CNGC-TJMT. Com o recolhimento das custas, certifique-se em caso 

recolhimento a menor e intime-se novamente a parte requerente para 

complementá-lo no prazo indicado na CNGC-TJMT. Por fim, façam os autos 

conclusos para o juízo de admissibilidade da exordial ou prolação de 

sentença, se o caso. Intime-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 27 de abril de 

2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001529-74.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FREDERICO AUGUSTO ALVES FELICIANO DE SOUSA OAB - MT19504/O 

(ADVOGADO(A))

MICHAEL GOMES CRUZ OAB - MT18237-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS SENTENÇA Processo: 

1001529-74.2018.8.11.0050. EXEQUENTE: MUNICIPIO DE CAMPO NOVO 

DO PARECIS EXECUTADO: GRAFICA PRINT INDUSTRIA E EDITORA LTDA 

Vistos. Trata-se de execução fiscal proposta pela Fazenda Pública do 

Município de Campo Novo do Parecis em face da empresa Gráfica Print 

Industria e Editora LTDA-ME, ambos devidamente qualificados nos autos. 

O despacho inicial foi proferido no Id nº 16812253. Citada, a empresa 

executada opôs exceção de pré-executividade sob o argumento ser este 

juízo incompetente ao processamento e julgamento da causa (Id nº 

19845462). A parte excepta impugnou o pleito limitando-se a requerer a 

extinção da presente execução fiscal (Id nº 22369159). Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. No transcorrer do processo, a parte 

exequente requereu a desistência da ação em face de Luiz Gustavo 

Figueiredo Pereira da Silva (f. 112-113), cuja análise do pedido de 

desistência condicionou à intimação da parte contrária (f. 119). Na mesma 

petição, a parte exequente indicou os demais sócios das empresas 

executadas para citação (f. 112-113), o que foi deferido às f. 119. 

Exceção de pré-executividade fora oposta pela parte Carlos Alberto 

Wanzuit (f. 130-137). Exceção de pré-executividade fora oposta pela 

parte Rolando Martins (f. 146-230). Houve a juntada dos avisos de 

recebimentos às f. 230v-232, em que consta a ausência de citação das 

partes Inlogs Administração de Bens S/A, Trygve Gabriel Langfeldt, 

Francisco Carlos Ramos e Agrenco do Brasil S/A; houve a citação das 

partes executadas Carlos Alberto Wanzuit e Rolando Martins. A parte 

exequente/excepta apresentou sua impugnação às exceções de 

pré-executividade opostas nos autos (f. 234-239). A parte Rolando 

Martins opôs nova exceção de pré-executividade às f. 240-249, que 

restou instruída com a documentação de f. 250-302. Instada a manifestar, 

a parte exequente pugnou pela desistência parcial da ação em face de 

Rodrigo Iafelice dos Santos, Carlos Alberto Wanzuit, Luiz Gustavo 

Figueiredo Pereira da Silva e Rolando Martins (f. 305). É o sucinto relatório. 

Fundamento e Decido. Pois bem, preliminarmente, urge destacar que é 

perfeitamente cabível a exceção de pré-executividade calcada em 

matérias de ordem pública, isto é, que podem ser reconhecidas de ofício 

pelo julgador. É o que preconiza a súmula nº 393 do STJ, verbis: A 

exceção de pré-executividade é admissível na execução fiscal 

relativamente às matérias conhecíveis de ofício que não demandem 

dilação probatória. Portanto, sendo a competência tributária uma dessas 

matérias, conheço da exceção oposta pela parte excipiente e passo a 

analisá-la. No ponto, a parte excipiente argumenta que o tributo executado 

no bojo destes autos decorre de imposto sobre serviço, de modo que, nos 

termos do artigo 3º da LC nº 116/2003, a competência para exigir o tributo 

é da Fazenda Pública do local em que o serviço foi prestado, porquanto o 

serviço realizado pela empresa executada não compõe a lista prevista nos 
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incisos I a XXV da referida norma complementar. Por ocasião de sua 

impugnação, o ente munícipe, ora excepto, limitou-se a requerer a extinção 

da ação (Id nº 22369159). Com efeito, constato que a parte excepta 

trouxe à baila documentação confeccionada administrativamente que 

revela a ilegalidade da cobrança do tributo (vide Id nº 22369162 – página 

1), apresentando inclusive demonstração de que a CDA executada nestes 

autos foi cancelada. Nesse ínterim, verifica-se que a parte excipiente 

logrou êxito em demonstrar que o imposto executado nestes autos é de 

competência do ente munícipe do local em que sediado o seu 

estabelecimento comercial, qual seja, o Município de Cuiabá/MT, nos 

termos do quanto preconizado no artigo 3º da LC nº 116/2003. Ante o 

exposto, recebo a presente exceção de pré-executividade e, no mérito, 

dou-lhe provimento para JULGAR EXTINTA a presente execução por 

incompetência tributária da parte exequente, nos termos do artigo 3º da LC 

nº 116/2003 c/c artigo 924, inciso III do CPC. Transitada em julgado esta 

decisão, certifique-se e proceda-se devidas baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Sem custas processuais. Condeno à parte excepta 

ao pagamento de honorários sucumbenciais, os quais fixo no valor de R$ 

400,00 (quatrocentos reais) devido o proveito econômico obtido ser 

irrisório – desobrigação de pagamento de imposto de R$ 427,88 à fazenda 

pública que não detinha competência a cobrá-lo –, conforme preconiza o 

artigo 85, §§ 2º, 3º e 8º, do CPC. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis/MT, 27 de abril de 2020. 

Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 66482 Nr: 523-88.2014.811.0050

 AÇÃO: Ação de Rito Ordinário com pedido de tutela antecipada (art. 273 

do CPC)->MATÉRIA CÍVEL - 1ª INSTÂNCIA->Procedimento Criminal 

Militar->PROCESSO MILITAR

 PARTE AUTORA: ÉLVIO RAMÃO GAVILAN, RENITA CASSANELLI DE 

SOUZA, JOÃO BERNARDO FERREIRA, CLEUSA DE MATOS TESSARO, 

ANGELA RODRIGUES NEVES BEZERRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): FUNDO DE PREVIDENCIA DOS SERVIDORES 

PÚBLICOS MUNICIPAIS DE CAMPO NOVO DO PARECIS-FUNSEM, 

MUNICÍPIO DE CAMPO NOVO DO PARECIS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Daniel Cidrão - OAB:162.494/B, 

RAQUEL LEIANE VIEIRA - OAB:24.945/MT, ROGERIO DE CAMPOS - 

OAB:8967-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAIR DIRLEI SCHEUERMANN 

- OAB:12998/MT, DEISI KOLLING - OAB:15.788/MT, PRISCILA SACARDI 

BIUDES RUBERT - OAB:7286

 ATOS ORDINATÓRIOS

Para que surtam os jurídicos e legais efeitos, em cumprimento a norma 

2.17.4.7 da Seção 17 do Capítulo 02 da CNGC/MT e artigo 152, VI do 

NCPC, bem como nos termos contidos no Provimento nº 56/2007 da 

Egrégia Corregedoria Geral de Justiça deste Estado, IMPULSIONO estes 

autos com a finalidade de INTIMAR AS PARTES sobre o retorno dos autos 

da Instância Superior, requerendo o que entender pertinente, no prazo de 

15 dias.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001520-78.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

JHONATTAN DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE CRYSTOPHER STANGHERLIN BRIZOLA OAB - MT22583/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

XIMENES SERVICOS ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA (REU)

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001520-78.2019.8.11.0050. AUTOR(A): JHONATTAN DE OLIVEIRA REU: 

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A., XIMENES SERVICOS 

ADMINISTRATIVOS E COBRANCA LTDA Vistos. Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito cc repetição de indébito e danos 

morais, ajuizada por Jhonattan de Oliveira em face de Banco Bradesco 

Financiamentos S.A e Ximenes Service – Ximenes Serviços 

Administrativos e Cobrança EIRELI, todos devidamente qualificados nos 

autos. De início, houve determinação para comprovar a hipossuficiência 

financeira (Id nº 22852030). A parte requerente resolveu efetuar o 

pagamento das custas processuais (Id nº 23773428). Os autos vieram 

conclusos. Fundamento e Decido. Pois bem. Para análise do pedido de 

tutela de urgência, faz-se necessário o atendimento concomitante dos 

requisitos constantes no art. 300 do CPC, quais sejam, probabilidade do 

direito alegado e perigo de dano. Em análise detida dos argumentos 

contidos no bojo da exordial não vislumbro os requisitos legais à 

concessão da tutela provisória, pois a despeito de o Requerente alegar 

que efetuou quitação do débito posto em discussão nestes autos, o valor 

apresentado é aquém do montante levado a protesto pelos Requeridos 

(vide docs aportados nos Id nºs 22327820, 22327823 e 22327829. Como 

se vê, a irresignação da parte requerente se deu em relação a contrato 

bancário com cláusula de alienação fiduciária, o que impossibilita o 

deferimento do pleito de tutela de urgência provisória vindicado na 

exordial, pois a inadimplência autoriza ao credor fiduciário a negativação 

do devedor fiduciante sobre o montante integral do saldo devedor. Vale 

dizer: na atual esteira da jurisprudência do C. STJ, apenas a quitação 

integral do débito, em caso de mora, possui o condão de elidir a 

negativação do nome, bem como a manutenção na posse do veículo dado 

em garantia fiduciária. Inteligência da súmula nº 380 do Colendo Superior 

Tribunal de Justiça. Ademais, o protesto do título também serve como 

forma de constituir em mora o devedor, como parece ter ocorrido na 

hipótese, já que o próprio Requerente assevera que está tramitando ação 

de busca e apreensão perante este Juízo em que a parte requerida 

procedeu ao leilão do bem dado como garantia. Em suma, não verifico os 

requisitos autorizadores das medidas vindicadas, mormente antes de 

estabelecido o contraditório, de modo que INDEFIRO os pedidos de tutela 

de urgência, na forma do artigo 300 do CPC. Sem prejuízo, RECEBO a 

inicial, uma vez presentes os seus requisitos legais. Cite-se e intime-se a 

parte requerida. Sem prejuízo DESIGNO audiência de conciliação para o 

dia 16/06/2020, 13h40min, a ser realizada pela Conciliadora desta 

comarca. Realizada a audiência de conciliação, caso as partes não 

realizem acordo, desde já determino a citação do requerido, no ato, para 

que, caso queira, conteste a presente ação no prazo legal de quinze dias 

(art. 335, inciso I, do CPC), sob pena de revelia. Havendo desinteresse 

pelo réu na realização da audiência, deverá peticionar com 10 (dez) dias 

de antecedência, a contar da data da audiência (CPC §5º do artigo 334), 

oportunidade em que manifestará ciência da sua citação para responder a 

ação no prazo legal, sob pela de revelia. Consigne-se no mandado que, o 

não comparecimento injustificado do autor ou do réu à audiência de 

conciliação é considerado ato atentatório à dignidade da justiça e será 

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do CPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (CPC art. 344). Intimem-se as partes, de acordo com 

as cautelas legais. Cumpra-se, expedindo-se o necessário e com as 

cautelas de estilo. Campo Novo do Parecis-MT, 28 de abril de 2020. 

assinado digitalmente Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1001319-23.2018.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

ALLIANZ SEGUROS S/A (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA NIGRO FRANCISCATTO OAB - MT15249-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS (REU)

ELZO MARIANO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELBIO GONZALEZ OAB - MT0007241S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CLAUDIA ANFFE NUNES DA CUNHA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CAMPO NOVO DOS PARECIS DECISÃO Processo: 

1001319-23.2018.8.11.0050. AUTOR(A): ALLIANZ SEGUROS S/A REU: 
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JOSIVAN PAULINO DOS SANTOS, ELZO MARIANO DA SILVA Vistos. Com 

efeito, antes de prosseguir na tramitação regular destes autos, convém 

sanear situação que, por um lapso, restou pendente de análise. Em sede 

de contestação, a parte requerida Elzo Mariano da Silva promoveu a 

denunciação à lide da empresa GASP Grupo Assistencial Solidario 

Popular, devidamente qualificada, com a qual mantém contrato de seguro 

em relação ao veículo que, em tese, esteve envolvido no acidente 

automobilístico narrado na exordial. Assim, sem delongas, suspendo 

momentaneamente a tramitação regular da demanda, para determinar que 

a parte denunciante promova a citação da denunciada, no prazo de 60 

(sessenta) dias, nos termos legais. Transcorrido o prazo do denunciado in 

albis, certifique-se para fins de reconhecimento de sua revelia, nos termos 

do artigo 128, inciso II, do CPC; acaso o denunciado ofereça contestação 

ou se utilize da hipótese prevista no inciso III do artigo 128, do CPC, 

intime-se a parte requerente, por meio de seus patronos, para 

manifestar-se em obediência ao princípio do contraditório. Em havendo 

interesse por quaisquer das partes requerente e requeridos, denunciantes 

e denunciado, na autocomposição, façam os autos conclusos para 

designação da solenidade. Caso contrário, cumpra-se o quanto 

determinado alhures, trazendo os autos conclusos para deliberações 

quanto aos pontos controvertidos e demais provas apresentadas pelas 

partes, a fim de dar continuidade na tramitação regular da demanda. 

Cite-se a denunciada, via carta registrada. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário e com as cautelas de estilo. Campo Novo do 

Parecis-MT, 28 de abril de 2020. Cláudia Anffe Nunes da Cunha Juíza de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001748-53.2019.8.11.0050

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MACILENE DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELLE TENORIO TOLEDO CAVALCANTE OAB - AL6033 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO NOVO DO PARECIS -MT Processo n. 

1001748-53.2019.8.11.0050 Nome: MARIA MACILENE DA SILVA 

Endereço: Trav. A, 79, Qda 371, Lt 12, Jardim das Palmeiras, CAMPO 

NOVO DO PARECIS - MT - CEP: 78360-000 Nome: COMPANHIA 

ENERGETICA DE ALAGOAS - CEAL Endereço: AVENIDA FERNANDES 

LIMA, 3349, - ATÉ 812 - LADO PAR, FAROL, MACEIÓ - AL - CEP: 

57050-000 CERTIDÃO Nos termos da legislação processual em vigor, 

Provimento 55/2007-CGJ, impulsiono este feito a fim de intimar a parte 

Autora para manifestar no prazo de 05 (cinco) dias, acerca da petição da 

parte reclamada. Campo Novo do Parecis-MT, Terça-feira, 28 de Abril de 

2020. Nilza Pereira Brant Gestora Judiciária

Comarca de Campo Verde

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000245-28.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALBERI LUIZ FORGIARINI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MOYSES FOLGIARINI (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 EDITAL DE INTIMAÇÃO PARA FINS DO ARTIGO 755, § 3º, 

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

ANDRE BARBOSA GUANAES SIMOES PROCESSO n. 

1000245-28.2018.8.11.0051 Valor da causa: R$ 10.000,00 ESPÉCIE: 

[Antecipação de Tutela / Tutela Específica, Tutela e Curatela]

->INTERDIÇÃO (58) POLO ATIVO: Nome: ALBERI LUIZ FORGIARINI 

Endereço: Fazenda Girassol, s/n, capim branco - zona rural, CAMPO 

VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO PASSIVO: Nome: MOYSES 

FOLGIARINI Endereço: rua Fortaleza,, 709, centro, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 FINALIDADE: PUBLICAR A SENTENÇA DE INTERDIÇÃO, 

NOS TERMOS DO ARTIGO 755, § 3º, DO NCPC, CONSTANDO O NOME DO 

INTERDITADO, acima destacado, a qual declarou MOYSES FOLGIARINI 

ABSOLUTAMENTE INCAPAZ DE EXERCER OS ATOS DA VIDA CIVIL, 

SENDO CURADOR o Senhor ALBERI LUIZ FOLGIARINI, que prestou 

compromisso legal, nos termos do artigo 1.187 do Código de Processo 

Civil. SENTENÇA: DELIBERAÇÕES A seguir, passou o MM. Juiz a proferir a 

seguinte sentença: “Vistos etc. Trata-se de ação de interdição ajuizada 

em face de Moysés Folgiarini. Recebida a inicial, e deferido o pedido 

liminar, foi designada audiência para o interrogatório do Interditando. 

Instado a manifestar-se, o Ministério Público pugnou pelo deferimento 

imediato do pedido, decretando-se desde logo a interdição. É o relato do 

necessário. Fundamento. Pela leitura do novo Código Civil, o seu art. 1.771 

estabelece dois requisitos básicos para a convicção do julgador: a) o 

exame pessoal do arguido de incapacidade; b) a manifestação de 

profissionais. Em que pese a exigência do item ‘b’, no presente caso, 

assim como o Representante Ministerial, entendo desnecessária a 

realização de perícia, pois este Magistrado, em audiência realizada, 

comprovou a incapacidade total do Interditando em realizar os atos da vida 

civil. De fato, no interrogatório, ficou evidente a impossibilidade do 

Interditando de realizar os atos comuns da vida civil. Assim, é possível 

concluir que o Interditando se enquadra nas hipóteses do art. 1.767 do 

novo Código Civil, o que este Juízo pôde comprovar em audiência. A 

nomeação do Sr. Alberi Luiz Folgiarini como curador definitivo ratifica uma 

situação já existente e atende plenamente aos interesses do Interditando. 

Diante do exposto, e em consonância com o parecer ministerial e nos 

termos do art. 3°, inciso II, do Código Civil, DECRETO a interdição de 

Moysés Folgiarini, devidamente qualificado, declarando-o absolutamente 

incapaz de exercer os atos da vida civil. Nos termos do art. 1.767, I, do 

Código Civil, NOMEIO como curador o Sr. Alberi Luiz Folgiarini, que deverá 

prestar compromisso legal, nos termos do art. 1.187 do Código de 

Processo Civil, no prazo de 05 (cinco) dias. Em obediência ao disposto no 

art. 1.184 da Lei Processual Civil, inscreva-se a presente sentença no 

registro civil (Lei 6.015/73, arts. 92/93) e publique-se na imprensa oficial, 

por três vezes, com intervalo de 10 (dez) dias. Publicados os editais, 

expedidos os mandados de averbação e colhido o compromisso do 

Curador de bem e fielmente cumprir o encargo, procedam-se às 

anotações necessárias e arquivem-se com baixa nos registros cartorários 

e distribuição. Publicada em audiência, saem os presentes devidamente 

intimados. Cumpra-se”. CAMPO VERDE, 28 de abril de 2020. E, para que 

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

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

costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARIA IZABEL BORECKI, digitei. 

CAMPO VERDE, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 
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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: 1003576-81.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEY CARDOSO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GUSTAVO SOARES BONIFACIO OAB - MT0016001A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BENEOLGA CAMARGO CARDOSO (INVENTARIADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003576-81.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 74.000,00 ESPÉCIE: [Inventário e Partilha] POLO ATIVO: 

Nome: VANDERLEY CARDOSO Endereço: Avenida Ulisses Guimarães, 53, 

Jardim Campo Verde, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 POLO 

PASSIVO: Nome: BENEOLGA CAMARGO CARDOSO Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, 

no prazo de 15(quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial 

de Justiça, requerendo o que entender de direito, para o prosseguimento 

do feito CAMPO VERDE-MT, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

MARIA IZABEL BORECKI Gestor de Secretaria Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003573-29.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NORIVAL LIMA PANIAGO OAB - MG57986 (ADVOGADO(A))

KELEN CRISTINA DE SOUZA OAB - MG93053 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MARCOS JOSE DA SILVA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003573-29.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ 0,00 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO ATIVO: 

BANCO BRADESCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: NORIVAL LIMA 

PANIAGO, KELEN CRISTINA DE SOUZA POLO PASSIVO: MARCOS JOSE 

DA SILVA FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, 

no prazo de 5 (cinco) dias, efetuar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça para o cumprimento do mandado, conforme preceitua a tabela, 

devendo, para tanto, ser emitida a guia de pagamento no "site" do Tribunal 

de Justiça de Mato Groso (www.tjmt.jus.br), em "Serviços", "Guias", 

"Emitir Guia", Diligência", devendo comprovar nos autos o pagamento. 

CAMPO 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.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1003668-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SEVERINO VIDOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KELLY CRISTINA BORGHESAN OAB - PR58557 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1003668-59.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 4.703,42 ESPÉCIE: CARTA PRECATÓRIA CÍVEL (261) POLO 

ATIVO: SEVERINO VIDOR ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: KELLY 

CRISTINA BORGHESAN POLO PASSIVO: JULIANO CORDEIRO DE MEIRA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito, sob pena de devolução da missiva. 

CAMPO 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. 
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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.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000007-38.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

SONIA MARIA DA ORA (REQUERIDO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1000007-38.2020.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 9.412,37 ESPÉCIE: BUSCA E APREENSÃO (181) POLO 

ATIVO: BANCO BRADESCO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

ROSANGELA DA ROSA CORREA POLO PASSIVO: SONIA MARIA DA ORA 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO REQUERENTE para, no prazo de 

15 (quinze) dias, manifestar-se acerca da certidão do Oficial de Justiça, 

requerendo o que entender de direito, para o prosseguimento do feito. 

CAMPO 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.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001328-45.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ELZA EURIPA FARIAS DE QUEIROZ (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI OAB - MT0008877A-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

CAMPO VERDE 1ª VARA CÍVEL DE CAMPO VERDE PRAÇA DOS TRÊS 

PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT - 

CEP: 78840-000 INTIMAÇÃO POR MEIO ELETRÔNICO EXPEDIDO POR 

DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE DIREITO ANDRE BARBOSA 

GUANAES SIMOES PROCESSO n. 1001328-45.2019.8.11.0051 Valor da 

causa: R$ R$ 19.300,96 ESPÉCIE: [Aposentadoria por Invalidez, 

Auxílio-Doença Previdenciário] POLO ATIVO: Nome: ELZA EURIPA FARIAS 

DE QUEIROZ Endereço: RUA JURITI, LOTE 26, QUADRA 09, S/N, SÃO 

MIGUEL, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 ADVOGADO(S) DO 

RECLAMANTE: TATIANE SAYURI UEDA MIQUELOTI POLO PASSIVO: 

Nome: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Endereço: 

desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES DA 

PERÍCIA que designo para o dia 25/05/2020 às 09h35min, em sala própria 

no Fórum desta Comarca de Campo Verde-MT, conforme contato com a 

perita, Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM/MT 2311, bem como para que, 

dentro de 5 (cinco) dias, apresentem quesitos e indiquem seus 

assistentes técnicos, devendo a parte requerente se apresentar para a 

perícia na data e horário designados portando todos os seus exames e 

documentos pessoais. CAMPO VERDE-MT, 28 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) GILBERTO ALENCAR DA SILVA PEREIRA Gestor de 

Secretaria Autorizado(a) pela Consolidação das Normas Gerais da 

Corregedoria-Geral da Justiça ADVERTÊNCIAS AO(À) INTIMANDO(A): 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. A testemunha que, 

devidamente intimada, deixar de comparecer à audiência sem motivo 

justificado, será conduzida e responderá pelas despesas do adiamento 

(art. 455, § 5º do CPC), sem prejuízo das sanções penais por crime de 

desobediência, o mesmo se aplicando aos peritos e assistentes, desde 

que intimados até 5 (cinco) dias antes da audiência. 3. 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). 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 85258 Nr: 3895-42.2014.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Maria Aparecida Pereira dos Santos -ME, Maria 

Aparecida Pereira dos Santos, Adenilson de Souza

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Andressa Armelin - 

OAB:18776-A, Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Valdir Ariones Pimpinati 

Júnior - OAB:6145-B
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 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

autora providenciar o pagamento das guias para distribuição da CP em 

Peixoto de Azevedo, devendo comprovar no processo.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 106603 Nr: 1410-98.2016.811.0051

 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: Supermercado Itália Ltda, Belo Brasil Supermercado 

Ltda EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Juliar Comércio Atacadista Ltda EPP, Banco 

Santander S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Wilson Sales Belchior - 

OAB:21.150-A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

recorrida, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 109036 Nr: 2113-29.2016.811.0051

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: S. Norton de Oliveira & Cia Ltda EPP, Sérgio Norton de 

Oliveira, Sonia Maria de Andrade de Oliveira

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Bradesco S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CLAUDIO CURVO DE ARRUDA 

- OAB:20912/O, ELIZETE APARECIDA DE OLIVEIRA SCATIGNA - 

OAB:9761A

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS para a parte 

recorrida, no prazo legal, apresentar contrarrazões ao recurso interposto.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 115444 Nr: 4891-69.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados Vale do Cerrado

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MATEUS FILHO E CORONEL LTDA ME, 

Osmarino Mateus Filho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Alves Puga - OAB:5058

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para a parte autora 

infornar a localização do veículo, para que seja ultimada a penhora e 

permitir, assim, a sua remoção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117177 Nr: 5924-94.2016.811.0051

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: VdSO, MOR

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LdSR

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Demércio Luiz Gueno - 

OAB:11482/B, Leandro Fabris Neto - Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILDO MOTA DE ALMEIDA 

JUNIOR - OAB:55565, MANOEL RIBEIRO SOARES NETO - OAB:60184

 Diante da nova represenação processual da parte autora, IMPULSIONO 

OS AUTOS para que seja solicitado o que entender de direito para o 

prosseguimento do feito.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 124437 Nr: 3091-69.2017.811.0051

 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: Magno Martins Madalena

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Volkswagen S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Ana Maria Vidotto Martins - 

OAB:14.990-O, Demércio Luiz Gueno - OAB:11482/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Chalfin - 

OAB:20332A-MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSINO OS AUTOS para a parte 

autora, no prazo de 10 dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144395 Nr: 2443-55.2018.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Du Pont do Brasil S/A, GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo 

Pupin

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810, JAMES LEONARDO PARENTE DE AVILA - 

OAB:5367/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Camila Somadossi 

Gonçalves da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante 

Ustra - OAB:SP 196.524

 Tendo em vista o caráter modificativo dos Embargos Declaratórios, 

IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, no prazo de 5 

dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 144947 Nr: 2639-25.2018.811.0051

 AÇÃO: Impugnação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Pupin Agropecuária, Vera Lúcia Camargo Pupin

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Thomaz Bastos, Waisberg, Kurzweil 

Advogados - "TWK", GLAUCIA ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Camila Somadossi Gonçalves 

da Silva - OAB:SP/277.622, Octavio Teixeira Brilhante Ustra - OAB:SP 

196.524

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 Tendo em vista a possibilidade de efeitos modificativos dos Embargos 

Declaratórios, IMPULSIONO OS AUTOS para intimar a parte impugnada 

para, no prazo e 5 dias, manifestar-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 172321 Nr: 103-70.2020.811.0051

 AÇÃO: Habilitação de Crédito->Procedimentos Regidos por Outros 

Códigos ,  Le is  Esparsas  e  Reg imentos->Proced imentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FRANCISCO AMARO ARAUJO FERREIRA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Pupin Agropecuária, GLAUCIA 

ALBUQUERQUE BRASIL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ALEKSANDER PASOTI FOSSA - 

OAB:18252/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GLAUCIA ALBUQUERQUE 

BRASIL - OAB:13810

 IMPULSIONO OS AUTOS PARA A PARTE REQUERENTE, NO PRAZO DE 05 

DIAS, MANIFESTAR-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121830 Nr: 1991-79.2017.811.0051

 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: Jaercio Gonçalves, Jaercio Gonçalves

 PARTE(S) REQUERIDA(S): UNIMED Cuiabá - Cooperativa de Trabalho 

Médico

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: GUSTAVO CANTARELLI - 
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OAB:11964/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Jackson Francisco Coleta 

Coutinho - OAB:9172/B, José Eduardo Polisel Gonçalves - 

OAB:12.009/MT

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR 

A PARTE RECORRIDA PARA, NO PRAZO LEGAL, apreseentar 

contrarrazões.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 132518 Nr: 7178-68.2017.811.0051

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Emerson Souza Stein

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Álvaro Campos N. 

Ribeiro - OAB:15445/O

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Gabriel Lorenzzatto - 

OAB:20692/0

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA QUE O 

RECORRIDO, no prazo legal, apresente contrarrazões ao recurso.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 142536 Nr: 1513-37.2018.811.0051

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Execução de Título 

Extrajudicial->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco do Brasil S.A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Clodoaldo Gomes Lima

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Sérvio Tulio de Barcelos - 

OAB:14258

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da legislação vigente, IMPULSIONO OS AUTOS PARA A 

PARTE AUTORA providenciar o pagamento da diligência do Oficial de 

Justiça, devendo retirar a guia no "site" do TJMT e comprovar no 

processo.

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE 

POSSE

Processo Número: 1000941-93.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

GILMAR BELLEI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR ARIONES PIMPINATI JUNIOR OAB - MT0006145A 

(ADVOGADO(A))

FABIANO MORAES PIMPINATI OAB - MT0006623A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RIC COMERCIO ATACADISTA DE ALGODAO LTDA - EPP (REU)

 

I N T I M A Ç Ã O INTIMO a parte autora para no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, referente a 

diligência na zona urbana (RES. PALMEIRAS), devendo ser emitida Guia de 

D i l i g ê n c i a s  n o  e n d e r e ç o  e l e t r ô n i c o : 

https://arrecadacao.tjmt.jus.br/emissao/selecionar-servico, comprovando 

nos autos o respectivo pagamento, para cumprimento de mandado de 

reintegração de posse, sob pena de extinção. Campo Verde-MT, 28 de 

abril de 2020. Assinado eletronicamente LEONÉSIO GONSALVES DE 

RESENDE Gestor Judiciário

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 112533 Nr: 3665-29.2016.811.0051

 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: Antenor José Zangerolami

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: APARECIDA VOINE DE SOUZA 

NERI - OAB:8740-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMO a parte autora, na pessoa de seu procurador, do retorno dos 

autos à instância de origem, para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o 

que entender de direito, sob pena de arquivamento do feito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001090-89.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS 

CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001090-89.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:REGINALDO DE 

SOUZA GUIMARAES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO 

DA SILVA POLO PASSIVO: ITAPEVA VII MULTICARTEIRA FUNDO DE 

INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO-PADRONIZADOS 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 30/06/2020 Hora: 15:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 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: 1001091-74.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001091-74.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:REGINALDO DE 

SOUZA GUIMARAES 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 09:20 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 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: 1001092-59.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO DE SOUZA GUIMARAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001092-59.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:REGINALDO DE 

SOUZA GUIMARAES 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 09:40 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 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
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Processo Número: 1001093-44.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANO SOUZA 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. 1001093-44.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:LUCIANO SOUZA 

DA SILVA 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 10:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 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: 1001095-14.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

RAFAEL CARDOSO FOLTRAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001095-14.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:RAFAEL 

CARDOSO FOLTRAN 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 10:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 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: 1001096-96.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001096-96.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE ADILSON 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: EQUATORIAL 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 13:00 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 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: 1001097-81.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ADILSON DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EQUATORIAL ENERGIA S/A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001097-81.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE ADILSON 

DE SOUZA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: EVALDO LUCIO DA SILVA 

POLO PASSIVO: EQUATORIAL 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: CAMPO VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS 

TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, CAMPO VERDE - MT 

- CEP: 78840-000 . 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: 1001098-66.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON JHEROUTTY DE OLIVEIRA LOPES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001098-66.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:WANDERSON 

JHEROUTTY DE OLIVEIRA LOPES ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: 

EVALDO LUCIO DA SILVA POLO PASSIVO: BANCO BRADESCARD S.A 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 

comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CAMPO 

VERDE - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 13:40 , 

no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO 

REAL II, CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 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: 1001099-51.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ARNALDO PEREIRA 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. 1001099-51.2020.8.11.0051 POLO ATIVO:JOSE ARNALDO 

PEREIRA 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: CAMPO VERDE - J.E - 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 13/07/2020 Hora: 14:00 , no endereço: 

PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 01, (66) 3419-2418, CAMPO REAL II, 

CAMPO VERDE - MT - CEP: 78840-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010901-32.2012.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SOUTES & CIA. LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BARRATTUR TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILIA BEATRIZ LEAL SALVADOR CONTI HIGA OAB - MG114395 

(ADVOGADO(A))

JOSELMA RODRIGUES DA SILVA OAB - SP156387 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 8010901-32.2012.811.0051 Cumprimento de Sentença 

Despacho. Vistos etc. Em complementação a decisão proferida no 

presente feito (ID 30844980), no tocante à certidão de crédito para 

habilitação nos autos da recuperação judicial, em trâmite nos autos n° 

0211083- 24.2012.8.04.0001, em trâmite na comarca do Manaus/AM (ID 

11612942), determino que SIRVA A PRESENTE DECISÃO COMO 

CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA. Para tanto, 

CERTIFICO que: Nome e qualificação das partes: SOUTES & CIA. LTDA - 

EPP - CNPJ: 04.486.244/0001-87 (EXEQUENTE) BARRATTUR 

TRANSPORTES E TURISMO LTDA - ME - CNPJ: 15.099.369/0002-51 

(EXECUTADO) Número do processo: 8010901-32.2012.8.11.0051 Valor da 

dívida atualizada: R$ 2.021,95 (dois mil, vinte e um reais e noventa e cinco 

centavos). Data do trânsito em julgado da sentença: 10.02.2015. Data do 
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decurso do prazo para pagamento voluntário: 21.01.2018. A presente 

certidão/decisão somente terá validade com o SELO DE AUTENTICIDADE 

aposto pela Secretaria do Juizado Especial. Intime-se a parte credora para 

retirar a respectiva certidão na Secretaria deste Juizado Especial. Em 

seguida, ARQUIVEM-SE OS AUTOS, com baixa no relatório, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 27 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010167-42.2016.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO FRANCISCO DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROZEBU PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIANA BRANDAO OAB - MT13815-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010167-42.2016.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requer a expedição de mandado de penhora do estoque de 

mercadorias da executada. É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O cumprimento de 

sentença iniciou-se em 2019 e até o momento a parte credora não logrou 

êxito em receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado 

tentativas de expropriação tanto pelo Bacenjud como pelo Renajud, porém, 

sendo insuficientes e infrutíferas as diligências. Verifica-se que houve 

penhora de dinheiro ID 20976248, porém, insuficiente para saldar o débito 

em execução. Assim, indefiro o pedido de nova tentativa de penhora de 

bens da Executada. Por sua, vez, entendo cabível a expedição de certidão 

de existência de dívida, eis que de posse dela a parte CREDORA poderá 

levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste modo, a dívida 

também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, conforme 

praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: - Nome e qualificação das partes: ANTONIO FRANCISCO 

DOS SANTOS - CPF: 531.619.631-72 (EXEQUENTE) e AGROZEBU 

PRODUTOS AGROPECUÁRIOS (EXECUTADO). -Número do processo: 

Autos nº 8010167-42.2016.8.11.0051 -Valor da dívida: R$7.484,69 -Data 

do trânsito em julgado da sentença: 02.05.2018 -Data do decurso do prazo 

para pagamento voluntário: 111.02.2019 A presente certidão/decisão 

somente terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela 

Secretaria do Juizado Especial. Expeça-se alvará de levantamento do 

valor de R$165,58 (ID 20976248), em favor do Exequente, em conta a ser 

indicada por ele. Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito 

com baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para 

cumprimento da providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. 

Às providências. Campo Verde-MT, 27 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010637-10.2015.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO CORDEIRO DE MEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ZANATTA & TARTARI LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIANO OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT0013308A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 8010637-10.2015.811.0051 Cumprimento de sentença 

Sentença. Vistos etc. A parte Exequente requer seja dado 

prosseguimento no cumprimento de sentença, notadamente para que seja 

realizada a penhora de eventuais créditos existentes em favor do Sr. 

MARCIANO VALCIR ZANATTA (penhora no rosto dos autos), sócio 

proprietário da empresa ZANATTA & TARTARI -ME, que estão sendo 

demandados na Ação Ordinária de Indenização Por Danos Matérias e 

Morais Decorrentes de Acidente de Trafego Rodoviário – convertida em 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA, de nº 3531 -41.2012.811.0051 – código 

74534, em trâmite na Primeira Vara Cível desta Comarca. Fundamento. 

Decido. Em análise dos autos, verifica-se que figura no polo passivo da 

demanda ZANATTA & TARTARI LTDA - ME - CNPJ: 11.400.005/0001-28, 

microempresa. Por sua vez, a parte Exequente postula a penhora do sócio 

proprietário Sr. MARCIANO VALCIR ZANATTA. Diante dessa perspectiva, 

na verdade, o que se requer a parte Exequente é a desconsideração da 

personalidade jurídica (penhora dos bens dos sócios). Nos termos do art. 

50 do Novo Código Civil, apenas nos casos de abuso de personalidade 

jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade ou pela confusão 

patrimonial, é que se admite o afastamento da separação entre os bens 

sociais e os dos sócios. Veja: “Art. 50. Em caso de abuso da 

personalidade jurídica, caracterizado pelo desvio de finalidade, ou pela 

confusão patrimonial, pode o juiz decidir, a requerimento da parte, ou do 

Ministério Público quando lhe couber intervir no processo, que os efeitos 

de certas e determinadas relações de obrigações sejam estendidos aos 

bens particulares dos administradores ou sócios da pessoa jurídica.” No 

caso dos autos, nada há a demonstrar abuso da personalidade jurídica. 

Em que pese à inércia da Executada, pois mesmo devidamente intimada 

não manifestou nos autos, não foram apresentadas provas nos autos 

suficientes para autorizar a desconsideração de personalidade jurídica, 

ônus que cabia a parte Exequente. Não se demonstrou, por exemplo, 

confusão patrimonial dos sócios e da sociedade. Também não se alegou 

qualquer desvio de finalidade, capaz de permitir o afastamento da 

separação patrimonial. Destaca-se, por oportuno, que o fato de ter sido 

realizado diversos atos expropriatórios, todos infrutíferos, por si só, não é 

suficiente para o deferimento do pleito. No ponto, lembra-se que, no Brasil, 

ao menos no campo do Direito Civil, admite-se a Teoria Maior da 

desconsideração da personalidade jurídica, assim a vincular o 

afastamento da separação patrimonial nos casos de abuso de direito. O 

precitado artigo 50 do NCC, aliás, é explícito nesse sentido. Dessa feita, 

aquela Teoria Menor, a admitir a desconsideração também nos casos de 

simples insolvência, não foi acolhida pelo ordenamento pátrio. Por isso é 

que, sem a demonstração de qualquer das hipóteses de abuso da 

personalidade jurídica, a simples mora – ou mesmo a insolvência – da 

Executada não pode autorizar o afastamento da separação patrimonial. 

INDEFIRO, pois, o pedido de desconsideração da personalidade jurídica. 

Transitada em julgado a presente decisão, ARQUIVEM-SE os autos, com 

baixa no relatório. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de abril de 2020. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000734-31.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

FABIO VALK (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo n° 1000734-31.2019.8.11.0051 Cumprimento de Sentença 

Decisão. Vistos etc. O presente feito encontra-se em fase de cumprimento 

de sentença. A parte CREDORA, diante da penhora de dinheiro 
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parcialmente realizada, requer a pesquisa de bens via RENAJUD e 

INFOJUD (ID 29524090). É breve relato. Decido. Como sabido, o Juizado 

Especial Cível não é local para que ações perdurem por muitos anos, é 

justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um maior número de 

demandas sejam julgadas no menor tempo possível. O cumprimento de 

sentença iniciou-se em 2019 e até o momento a parte credora não logrou 

êxito em receber seu crédito integralmente, muito embora este Juízo tenha 

efetuado tentativa de expropriação via Bacenjud, porém, sendo 

insuficiente a diligência. Assim, indefiro o pedido de nova tentativa de 

penhora de bens da executada. Por sua, vez, DEFIRO o pedido em relação 

à certidão de existência de dívida, eis que de posse dela a parte 

CREDORA poderá levar a protesto, nos termos do art. 517 do CPC e, deste 

modo, a dívida também será registrada nos órgãos de proteção ao crédito, 

conforme praxe. Cumpre ressaltar que, segundo o art. 591, § 3º, da 

CNGC-Extrajudicial, os emolumentos serão devidos no momento de 

quitação do débito pelo interessado, não sendo exigido o pagamento 

prévio dos emolumentos e demais despesas pelo credor, conforme art. 2º, 

§ 1º, al. “a”, do Provimento n. 86/2019 do CNJ. Assim, SERVE A PRESENTE 

DECISÃO COMO CERTIDÃO DE CRÉDITO em favor da parte CREDORA, em 

conformidade com o Enunciado 75 do FONAJE, senão vejamos 

“ENUNCIADO 75 (Substitui o Enunciado 45) - A hipótese do § 4º, do 53, da 

Lei 9.099/1995, também se aplica às execuções de título judicial, 

entregando-se ao exequente, no caso, certidão do seu crédito, como título 

para futura execução, sem prejuízo da manutenção do nome do 

executado no Cartório Distribuidor (nova redação - XXI Encontro - 

Vitória/ES)”. Por consequência, de acordo com o artigo 517, §2°, do CPC, 

CERTIFICO que: - Nome e qualificação das partes: BANCO BRADESCO - 

CNPJ: 60.746.948/0001-12 (EXEQUENTE) e FABIO VALK - CPF: 

020.802.101-90 (EXECUTADO) -Número do processo: Autos nº 

1000734-31.2019.8.11.0051 -Valor da dívida: R$2.146,43 -Data do trânsito 

em julgado da sentença: 30.07.2019 -Data do decurso do prazo para 

pagamento voluntário: 18.09.2019 A presente certidão/decisão somente 

terá validade com o SELO DE AUTENCIDIDADE aposto pela Secretaria do 

Juizado Especial. Expeça-se alvará de levantamento do valor penhorado 

(ID 28043074), em favor do Exequente, em conta por ele indicada. 

Proceda-se, em seguida, ao ARQUIVAMENTO do feito com baixa, pois 

desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. 

Campo Verde-MT, 24 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000047-20.2020.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALVACI SCHEFFER CHRISTOVAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA CASO BARBOSA OAB - MT27704/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))

 

Autos nº 1000047-20.2020.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. A parte Autora, 

por meio da petição de ID 31513430, noticiou o descumprimento da 

antecipação de tutela pela Requerida, visto que a mesma procedeu a 

inclusão de seu nome em cadastro de devedores, pugnando pela 

intimação da Requerida para que cumpra a ordem judicial deferida em 

tutela antecipada e a aplicação da multa fixada. Compulsando os autos, 

observa-se que a Requerida compareceu aos autos para habilitação de 

seus Procuradores na data de 28 de janeiro de 2020 (ID 28481758). 

Assim, pode-se considerar a citação acerca a ação e intimação da tutela 

antecipada deferida no presente feito. Com efeito, a Reclamada deixou de 

cumprir a tutela antecipada deferida, posto que em março desse ano 

promoveu a inclusão do nome da Autora em cadastro de devedores 

conforme documentos acostados aos autos (ID 31513431), cumprindo a 

decisão judicial. Desta forma, INTIME-SE a Reclamada para que promova 

baixa das restrições em nome da Autora no tocante ao débito em 

discussão neste feito, bem como se abstenha em suspender o 

formecimento de energia elétrica na unidade de consumo da Autora, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de incidência e aplicação da 

multa pelo descumprimento, inclusive, podendo ser majorada em caso de 

reiterção. Intimem-se as partes litigantes e seus Advogados constituídos 

nos autos. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Às providências. Campo 

Verde-MT, 27 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000626-02.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ALAOR RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

STEPHANEA LUCCIA GIANNETTA LEHNEN OAB - MT24844/O-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIFISA-ADMINISTRADORA NACIONAL DE CONSORCIOS LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO BRANCO JUNIOR OAB - SP86475-O (ADVOGADO(A))

 

Sentença. Vistos etc. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Fundamento. 1. Do julgamento antecipado da lide: O 

deslinde da presente demanda independe de dilação probatória e, assim, 

atento aos princípios da celeridade e economia processuais, conheço 

diretamente do pedido, julgando antecipadamente a lide. 2. Mérito: - Dano 

Moral: O reclamante pleiteia a condenação da reclamado em danos morais, 

devido à promessa de contemplação do consórcio. O STJ possui 

entendimento consolidado que o simples descumprimento contratual não 

gera dano moral: RECURSO ESPECIAL.RESPONSABILIDADE CIVIL. 

COMPRA PELA INTERNET. ENTREGA DO PRODUTO NÃO REALIZADA. 

AQUISIÇÃO DE PRODUTO SUBSTITUTO PELO CONSUMIDOR. DANOS 

MORAIS NÃO CONFIGURADOS. (...) 2. O simples descumprimento 

contratual, por si só, não é capaz de gerar danos morais. É necessária a 

existência de uma consequência fática capaz de acarretar dor e 

sofrimento indenizável por sua gravidade. (...) 5. Agravo interno não 

provido. (AgInt nos EDcl no REsp 1820418/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE 

SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 30/03/2020, DJe 02/04/2020) 

Dessarte, o simples inadimplemento da promessa de contemplação de 

consórcio, por si só, não gera dano moral, mormente quando se sabe que 

o aderente de tal espécie contratual goza apenas da expectativa de 

contemplação. No mesmo sentido: EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO 

INDENIZATÓRIA. CONTRATO DE CONSÓRCIO. MERO INADIMPLEMENTO 

CONTRATUAL. FRUSTRAÇÃO DE EXPECTATIVA DE CONTEMPLAÇÃO. 

DANOS MORAIS. INOCORRÊNCIA. - Nos termos da orientação 

jurisprudencial do STJ (AgInt no REsp 1553703/SP), o simples 

inadimplemento contratual não gera, em regra, danos morais, por 

caracterizar mero aborrecimento envolvendo controvérsia possível de 

surgir em qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na 

vida social, embora não desejável nos negócios contratados. - O 

inadimplemento da promessa de contemplação de consórcio, por si só, 

não gera dano moral, mormente quando se sabe que o aderente de tal 

espécie contratual goza apenas da expectativa de contemplação. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0000.19.149229-7/001, Relator(a): Des.(a) Pedro 

Bernardes , 9ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 31/03/0020, publicação da 

súmula em 14/04/2020) O descumprimento do pacto relativo à promessa 

de contemplação de contas de consórcio, na forma em que ofertada ao 

consumidor, por si só, não gera dano moral, mormente quando se sabe 

que o aderente de tal espécie de contrato apenas deve ter a natural 

expectativa de contemplação, seja por sorteio, seja por lance. (TJMG - 

Apelação Cível 1.0878.15.002289-4/001, Relator(a): Des.(a) Vicente de 

Oliveira Silva , 10ª CÂMARA CÍVEL, julgamento em 21/05/2019, publicação 

da súmula em 31/05/2019) Isso porque, nos termos do art. 7ª, caput e 

parágrafo único, da Circular 2766/97, do Banco Central, a única forma de 

contemplação do consórcio é por meio de sorteios ou lances, não 

havendo outra forma. Art. 7º A contemplação é a atribuição ao 

consorciado do direito de utilizar o crédito, observadas as disposições 

contratuais. Parágrafo único. A contemplação é feita exclusivamente por 

meio de sorteios e lances, podendo a contemplação por lance ocorrer 

somente após a contemplação por sorteio ou se esta não for realizada por 

insuficiência de recursos. Ademais, cumpre registrar que situações desta 

natureza não são incomuns na vida de qualquer cidadão que possua 

relações comerciais/sociais, além do fato de que elas podem causar muita 

irritação e desgaste. De fato, não é qualquer irritabilidade ou melindre que 

pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar o 

instituto, criando fonte de enriquecimento ilícito. Desse modo, embora a 

conduta da empresa reclamada possa causar certo aborrecimento, 
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entendo que o fato pode ser considerado mero dissabor do cotidiano, 

insuscetível de reparação por dano moral. - Devolução dos valores pagos 

e Taxa de Administração: O STJ, em sede de recurso repetitivo, firmou 

entendimento de que a devolução dos valores vertidos por consorciado 

desistente deve ser feita em até trinta dias a contar do prazo previsto 

contratualmente para o encerramento do plano: “RECURSO ESPECIAL 

REPETITIVO. JULGAMENTO NOS MOLDES DO ART. 543-C DO CÓDIGO DE 

PROCESSO CIVIL. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO. PRAZO. TRINTA DIAS APÓS O 

ENCERRAMENTO DO GRUPO. 1. Para efeitos do art. 543-C do Código de 

Processo Civil: é devida a restituição de valores vertidos por consorciado 

desistente ao grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano. 2. Recurso especial conhecido e parcialmente provido”. (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010) Ainda em sede de recurso 

repetitivo, consolidou-se o entendimento de que o consórcio tem liberdade 

para fixar a taxa de administração, não havendo ilegalidade em sua 

fixação em patamar superior a 10%. RECURSO ESPECIAL. RITO DO ART. 

543-C DO CPC. CONSÓRCIO. TAXA DE ADMINISTRAÇÃO. FIXAÇÃO. 

LIMITE SUPERIOR A 10% (DEZ POR CENTO). AUSÊNCIA DE ILEGALIDADE 

E ABUSIVIDADE. LIVRE PACTUAÇÃO PELAS ADMINISTRADORAS. 

POSSIBILIDADE. ANÁLISE DE OFENSA A DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL - 

ARTIGO 22, INCISO XX. IMPOSSIBILIDADE. USURPAÇÃO DE 

COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. ARTIGO 421 DO CPC. 

AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA Nº 

282/STF. 1 - As administradoras de consórcio têm liberdade para fixar a 

respectiva taxa de administração, nos termos do art. 33 da Lei nº 8.177/91 

e da Circular nº 2.766/97 do Banco Central, não havendo falar em 

ilegalidade ou abusividade da taxa contratada superior a 10% (dez por 

cento), na linha dos precedentes desta Corte Superior de Justiça (AgRg 

no REsp nº 1.115.354/RS, Rel. Ministro Paulo de Tarso Sanseverino, 

Terceira Turma, julgado em 27/3/2012, DJe 3/4/2012; AgRg no REsp nº 

1.179.514/RS, Rel. Ministro Antonio Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado 

em 20/10/2011, DJe 26/10/2011; AgRg no REsp nº 1.097.237/RS, Rel. 

Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, julgado em 16/06/2011, DJe 5/8/2011; 

AgRg no REsp nº 1.187.148/RS, Rel. Ministra Nancy Andrighi, Terceira 

Turma, julgado em 3/5/2011, DJe 10/5/2011; AgRg no REsp nº 

1.029.099/RS, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira Turma, julgado em 

14/12/2010, DJe 17/12/2010; EREsp nº 992.740/RS, Rel. Ministro Luis 

Felipe Salomão, Segunda Seção, julgado em 9/6/2010, DJe 15/6/2010). 2 - 

O Decreto nº 70.951/72 foi derrogado pelas circulares posteriormente 

editadas pelo BACEN, que emprestaram fiel execução à Lei nº 8.177/91. 3 

- Descabe ao Superior Tribunal de Justiça examinar a suposta violação de 

matéria constitucional, porquanto enfrentá-la significaria usurpar 

competência que, por expressa determinação da Constituição Federal, 

pertence ao Supremo Tribunal Federal. 4 - Ausente o prequestionamento, 

até mesmo de modo implícito, de dispositivo apontado como violado no 

recurso especial, incide o disposto na Súmula nº 282/STF. 5 - Refoge à 

competência desta Corte, nos termos da Súmula nº 7/STJ, qualquer 

pretensão de análise de prejuízo relativo à desistência de consorciado 

quando dependa da efetiva prova, ônus que incumbe à administradora do 

consórcio (REsp nº 871.421/SC, Rel. Ministro Sidnei Beneti, Terceira 

Turma, julgado em 11/3/2008, DJe de 1º/4/2008). 6 - Recurso especial 

parcialmente conhecido, e nessa parte, provido. (REsp 1114604/PR, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 

13/06/2012, DJe 20/06/2012) No mesmo sentido a recente Súmula 538: As 

administradoras de consórcio têm liberdade para estabelecer a respectiva 

taxa de administração, ainda que fixada em percentual superior a dez por 

cento. Sobre a forma do cálculo da taxa de administração, merece 

transcrição os artigos 22, 25 e 30, todos da Lei 11.795/2008: Art. 22. A 

contemplação é a atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição 

de bem ou serviço, bem como para a restituição das parcelas pagas, no 

caso dos consorciados excluídos, nos termos do art. 30. § 1o A 

contemplação ocorre por meio de sorteio ou de lance, na forma prevista 

no contrato de participação em grupo de consórcio, por adesão. § 2o 

Somente concorrerá à contemplação o consorciado ativo, de que trata o 

art. 21, e os excluídos, para efeito de restituição dos valores pagos, na 

forma do art. 30. (...) Art. 25. Considera-se fundo comum, para os fins 

desta Lei, os recursos do grupo destinados à atribuição de crédito aos 

consorciados contemplados para aquisição do bem ou serviço e à 

restituição aos consorciados excluídos dos respectivos grupos, bem 

como para outros pagamentos previstos no contrato de participação em 

grupo de consórcio, por adesão. (...) Art. 30. O consorciado excluído não 

contemplado terá direito à restituição da importância paga ao fundo comum 

do grupo, cujo valor deve ser calculado com base no percentual 

amortizado do valor do bem ou serviço vigente na data da assembléia de 

contemplação, acrescido dos rendimentos da aplicação financeira a que 

estão sujeitos os recursos dos consorciados enquanto não utilizados pelo 

participante, na forma do art. 24, § 1o. Com o advento da Lei 11.795, fica 

evidente que o legislador optou por não fazer qualquer distinção entre o 

consorciado ativo e o desistente/excluído, tanto que o fundo comum do 

grupo é considerado como sendo os recursos do grupo destinados à 

atribuição de crédito aos consorciados contemplados para a aquisição ou 

bem ou serviço e à restituição aos consorciados excluídos, na forma do 

artigo 25 acima citado (BRANCO JÚNIOR, Alberto. Consórcio: as regras de 

devolução de valores e a posição dos tribunais. Revista Jus Navigandi, 

ISSN 1518-4862, Teresina, ano 20, n. 4465, 22 set. 2015. Disponível em: 

https://jus.com.br/artigos/33452. Acesso em: 15 abr. 2020). Além disso, o 

art. 22 dispões que contemplação deve ser entendida tanto como a 

atribuição ao consorciado do crédito para a aquisição do bem, como para 

a restituição das parcelas pagas, no caso dos excluídos. De fato, o 

consorciado excluído passou a fazer parte das assembleias mensais 

ordinárias de contemplação, a fim de que possa, uma vez contemplado por 

sorteio, receber os valores pagos ou, ao contrário, em caso de não 

contemplação, receber seu crédito ao final do grupo. Por essas razões, 

entendo que não há que se falar em devolução proporcional da taxa de 

administração, já que, efetivamente, mesmo tendo sido excluído do grupo, 

continuou participando dos sorteios mensais até seu final. Por essas 

razões, indefiro o pleito do reclamante. - Cláusula Penal: Como sabido, é 

possível a estipulação de multa penal compensatória em favor do grupo 

consorcial, conforme estabelece o §2º do art.53 do CDC: Art. 53. Nos 

contratos de compra e venda de móveis ou imóveis mediante pagamento 

em prestações, bem como nas alienações fiduciárias em garantia, 

consideram-se nulas de pleno direito as cláusulas que estabeleçam a 

perda total das prestações pagas em benefício do credor que, em razão 

do inadimplemento, pleitear a resolução do contrato e a retomada do 

produto alienado. § 1° (Vetado). § 2º Nos contratos do sistema de 

consórcio de produtos duráveis, a compensação ou a restituição das 

parcelas quitadas, na forma deste artigo, terá descontada, além da 

vantagem econômica auferida com a fruição, os prejuízos que o 

desistente ou inadimplente causar ao grupo. Entretanto, segundo 

entendimento do Superior Tribunal de Justiça, é necessária a 

demonstração do prejuízo causado ao grupo de consórcio e a sua 

administradora em razão da saída do consorciado: AGRAVO INTERNO NO 

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AÇÃO CONSTITUTIVA COM 

OBRIGAÇÃO DE FAZER. RESTITUIÇÃO DE PARCELAS PAGAS. 

CONSÓRCIO. CLÁUSULA PENAL. EFETIVO PREJUÍZO. DEMONSTRAÇÃO. 

AUSÊNCIA. REVISÃO. SÚMULA Nº 7/STJ. 1. Recurso especial interposto 

contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo Civil de 2015 

(Enunciados Administrativos nºs 2 e 3/STJ). 2. A cobrança da cláusula 

penal em contrato de consórcio está condicionada à demonstração, pela 

administradora, de que a saída do consorciado prejudicou o grupo. 

Precedentes. 3. A revisão do acórdão recorrido, para entender pelo 

cabimento da multa ao consorciado desistente, demandaria a análise de 

circunstâncias fático-probatórias dos autos, procedimento inviável diante 

do óbice da Súmula nº 7/STJ. 4. Agravo interno não provido. (AgInt no 

AREsp 1206847/PB, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, 

TERCEIRA TURMA, julgado em 10/04/2018, DJe 17/04/2018). No caso dos 

autos, ante a ausência de prova de prejuízo ao grupo consorcial, entendo 

indevida a cobrança da cláusula penal, merecendo guarida a pretensão do 

reclamante. - Juros e Correção Monetária: Segundo a jurisprudência do 

STJ, os juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de 

encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de 

cada desembolso realizado pelo consorciado, sob pena de enriquecimento 

ilícito da administradora dos consórcios (REsp n° 25.163/PR, Relator o 

Ministro Cesar Rocha, Quarta Turma, DJ de 19/8/96, e REsp n° 144.334/SP, 

Ministro Carlos Alberto Menezes Direito, Terceira Turma, DJ 30/11/1998). 

No mesmo sentido: “RECURSO ESPECIAL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. 

AÇÃO COLETIVA. CONSÓRCIO. DESISTÊNCIA E EXCLUSÃO. NEGATIVA 

DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA. INÉPCIA DA INICIAL. 

NÃO OCORRÊNCIA.ASSOCIAÇÃO. LEGITIMIDADE ATIVA. ESTATUTO 

SOCIAL. DIREITOS INDIVIDUAIS HOMOGÊNEOS. CARACTERIZAÇÃO. 

NOTIFICAÇÃO DOS DESISTENTES. NÃO COMPROVAÇÃO. SÚMULA Nº 
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283/STF. CLÁUSULA PENAL. SÚMULA Nº 5/STJ. PERÍCIA 

COMPLEMENTAR. SUFICIÊNCIA DE PROVAS. LIVRE CONVENCIMENTO. 

SÚMULA Nº 7/STJ. PEDIDO. RESTITUIÇÃO INTEGRAL. REDUTORES. 

FUNDAMENTO NÃO ATACADO. VALORES. DEVOLUÇÃO. CORREÇÃO 

MONETÁRIA. SÚMULA Nº 35/STJ. PRESCRIÇÃO QUINQUENAL. 

INADMISSIBILIDADE. DIVULGAÇÃO. REDE MUNDIAL DE COMPUTADORES. 

PÁGINAS OFICIAIS E DO FORNECEDOR. SUFICIÊNCIA. HONORÁRIOS. 

ART. 18 DA LEI Nº 7.347/1985. AFASTAMENTO. SIMETRIA. EFEITOS ERGA 

OMNES. LIMITAÇÃO TERRITORIAL. ÓRGÃO JUDICANTE. CONCLUSÃO DO 

RE Nº 1.101. 937/SP. OBSERVÂNCIA. (...) 13. É devida a devolução 

integral das parcelas pagas pelos consorciados, após o término do grupo, 

com juros e correção monetária, nos termos da Súmula nº 35/STJ. Os 

juros moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de 

encerramento do grupo, devendo a correção monetária incidir a partir de 

cada desembolso realizado pelo consorciado. Precedentes. (...).” (REsp 

1304939/RS, Rel. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA 

TURMA, julgado em 05/02/2019, DJe 06/03/2019) "CIVIL. CONSÓRCIO. 

DESISTÊNCIA OU EXCLUSÃO. DEVOLUÇÃO DE PARCELAS PAGAS. 

CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. PAGAMENTO. ENCERRAMENTO 

DO GRUPO. MATÉRIA PACÍFICA. - Na devolução das parcelas pagas pelo 

consorciado desistente, a correção monetária deve incidir a partir de cada 

recolhimento, dispondo a administradora do consórcio do prazo de trinta 

dias após o encerramento do grupo para efetuar a restituição, incidindo a 

partir do trigésimo dia eventuais juros moratórios. - Recurso especial 

conhecido e provido" (REsp nº 156.314/SP, Rel. Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA, QUARTA TURMA, julgado em 16/06/1998, DJ 03/11/1998). Assim, 

fácil concluir que é entendimento pacífico no STJ de que: a) em caso de 

desistência do consórcio, a devolução dos valores dever feita até trinta 

dias a contar do prazo previsto contratualmente para o encerramento do 

plano; b) não há ilegalidade na cobrança de taxa de administração em 

percentual superior a 10%; c) para cobrança da cláusula penal é 

necessário a demonstração de prejuízo ao grupo consorciado; d) juros 

moratórios devem ser contados após o trigésimo dia de encerramento do 

grupo e; e) a correção monetária deve incidir a partir de cada desembolso. 

Dispositivo. Ex positis, julgo parcialmente procedente a ação para o fim de 

DETERMINAR: a) A devolução dos valores retidos a título de cláusula 

penal, no importe de 20%, na forma do art. 11, incisos XIV e XV, do 

contrato de consórcio firmado entre as partes (ID 22289814); b) A 

incidência de juros moratórios de 1% ao mês, contados após o trigésimo 

dia de encerramento do grupo e; c) A incidência de correção monetária, 

pelo índice INPC, a partir de cada desembolso. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Certificado o trânsito em julgado, não sendo requerida a execução no 

prazo de 06 (seis) meses, arquivem-se estes autos, com as baixas e 

anotações de estilo. P.I.C. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. Caroline 

Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINIANA DE SOUZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte requerente, na pessoa de seu procurador, para 

comparecer à Audiência de Conciliação designada para o dia 13/08/2019, 

às 14:40, na sede do Juizado Especial Cível e Criminal de Campo Verde - 

MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento implicará em 

arquivamento e condenação nas custas processuais, nos termos da Lei. 

MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001544-06.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTINIANA DE SOUZA MEDEIROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias sobre o pagamento 

efetuado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001677-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 26/08/2019, às 15:00min na sede do Juizado Especial Cível e Criminal 

de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não comparecimento 

implicará em arquivamento e condenação nas custas processuais, nos 

termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001677-48.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAETANO ALVES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias acerca do pagamento 

efetuado.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002803-36.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILMA TEIXEIRA DE MIRANDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Diante do recurso inominado interposto, intimo a parte recorrida para 

apresentar as suas contrarrazões em dez dias.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002361-70.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELY MARIA MELO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

INTIMAÇÃO PARA AUDIÊNCIA Intimo a parte requerente, na pessoa de seu 

procurador, para comparecer à Audiência de Conciliação designada para 

o dia 12/11/2019, às 14:00min, na sede do Juizado Especial Cível e 

Criminal de Campo Verde - MT. Cientifico-o (a) de que o não 

comparecimento implicará em arquivamento e condenação nas custas 

processuais, nos termos da Lei. MARIA DIVINA ALVES FEITOSA Gestora 

Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002361-70.2019.8.11.0051
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Parte(s) Polo Ativo:

EMANUELY MARIA MELO COSTA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Intimo o autor para manifestar-se em cinco dias acerca do pagamento 

efetuado pela requerida.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002643-11.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRACIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCARD S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela parte 

Reclamante JULIANA GRACIELA BORGES. Considerando que sentença foi 

disponibilizada no DJ eletrônico em 18.02.2020., tem-se que o recurso 

interposto, no dia 06.03.2020, é tempestivo. Assim, RECEBO-O apenas no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo a parte recorrida 

apresentado as respectivas contrarrazões, encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000534-24.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE RIBAMAR DOS REIS MARINHO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela parte 

Reclamante JOSÉ RIBAMAR DOS REIS MARINHO. Considerando que 

sentença foi disponibilizada no DJ eletrônico em 27.03.2020., tem-se que o 

recurso interposto, no dia 25.03.2020, é tempestivo. Assim, RECEBO-O 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo a parte 

recorrida apresentado as respectivas contrarrazões, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

28 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002539-19.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSIVALDO COSTA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO EDUARDO PRADO OAB - MT16940-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Inconformada com a sentença proferida, a parte 

reclamada BANCO BRADESCO S/A interpôs recurso inominado, 

devidamente preparado nos termos do § 1° do art. 42 da Lei 9.099/95. 

Considerando que sentença foi disponibilizada no DJ eletrônico em 

18.02.2020., tem-se que o recurso interposto, no dia 04.03.2020, é 

tempestivo. Assim, RECEBO-O apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da 

Lei 9.099/95). Tendo a parte recorrida apresentado suas contrarrazões, 

remeta-se o feito à Superior Instância para apreciação do recurso 

interposto. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Campo 

Verde/MT, 28 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000964-44.2017.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

SIMONI PEREIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANA ROVERSI OAB - MT8072-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela parte 

Reclamante SIMONI PEREIRA BORGES. Considerando que sentença foi 

disponibilizada no DJ eletrônico em 05.03.2020., tem-se que o recurso 

interposto, no dia 12.03.2020, é tempestivo. Assim, RECEBO-O apenas no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo a parte recorrida 

apresentado as respectivas contrarrazões, encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003010-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

EUDIS ANTONIO SANTANA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL PARTICIPACOES S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela parte 

Reclamante EUDIS ANTONIO SANTANA DE SOUZA. Considerando que 

sentença foi disponibilizada no DJ eletrônico em 27.03.2020., tem-se que o 

recurso interposto, no dia 07.04.2020, é tempestivo. Assim, RECEBO-O 

apenas no efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo a parte 

recorrida apresentado as respectivas contrarrazões, encaminhem-se os 

autos à Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 

28 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002644-93.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA GRACIELA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Decisão. Vistos etc. Defiro o pedido de gratuidade lançado pela parte 

Reclamante JULIANA GRACIELA BORGES. Considerando que sentença foi 

disponibilizada no DJ eletrônico em 18.02.2020., tem-se que o recurso 

interposto, no dia 06.03.2020, é tempestivo. Assim, RECEBO-O apenas no 

efeito devolutivo (artigo 43 da Lei 9.099/95). Já tendo a parte recorrida 

apresentado as respectivas contrarrazões, encaminhem-se os autos à 

Turma Recursal. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 28 de 

abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002146-31.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI LOPES DA SILVA (INTERESSADO)

MAIRA INES NOSCHANG (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO BELLANDI OAB - MT25271/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HDI SEGUROS S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIANARU DA SILVA PAIXAO OAB - MT10105-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002146-31.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por HDI SEGUROS S.A., alegando, em 

suma, que a sentença proferida esta em contrariedade com a legislação 

vigente e ao entendimento jurisprudencial, uma vez que a correção 

monetária deve ser computada do ajuizamento da ação e não do evento 

danoso. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de declaração 

apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, obscuridade 

ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se infere do 

expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que não há 

causa para embargos declaratórios, haja vista que não há qualquer 

contrariedade deste Juízo no comando sentencial em referência. Ao 

contrário, no caso, por se tratar de obrigação positiva e líquida, a correção 

monetária deve incidir a partir do não pagamento do seguro na esfera 

administrativa, ou seja, do evento danoso ou efetivo prejuízo, conforme 

previsto na Sumula 43 do STJ. Por oportuno, cita-se referida Súmula a 

seguir: "Incide correção monetária sobre dívida por ato ilícito a partir da 

data do efetivo prejuízo." (Enunciado 43 da Súmula do STJ). Posto isso, e 

por tudo mais que consta dos autos, REJEITO OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO, vez que não incide em nenhuma das hipóteses do art. 

1.022 do CPC. Reabro o prazo recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às 

providências. Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020. Caroline Schneider 

Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002497-04.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

CLEITON VEDOVATTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUARA EUGENIA PAIVA DE ALMEIDA AMARAL OAB - MT24549-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R3 IMPORTS CELULARES E ELETRONICOS EIRELI (REQUERIDO)

THYAGO REZENDE HOLPERT (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS CARLOS DIAS OAB - MT22566-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1002497-04.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Trata-se de 

embargos de declaração opostos por CLEITON VEDOVATTO, em que 

afirma haver omissão no projeto de sentença, uma vez que não foi 

decretada a revelia da Reclamada 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA., apesar 

de não ter comparecido a audiência de conciliação. Vieram os autos 

conclusos. É o breve relato. DECIDO. De fato, analisando detidamente o 

projeto de sentença prolatada nos autos, constata-se que este Juízo não 

se pronunciou quanto à revelia da parte Requerida 3R IMPORT SOLUTIONS 

LTDA., em razão do não comparecimento à audiência de conciliação. 

Diante disso, vê-se que no termo de audiência de conciliação (id. 

22906663) somente compareceu a parte Autora e o Reclamado Thyago 

Rezende Holpert, deixando de se fazer presente o Reclamado 3R IMPORT 

SOLUTIONS LTDA. Por sua vez, ressai que a parte Reclamada 3R IMPORT 

SOLUTIONS LTDA foi devidamente intimada no dia 02.07.2019, conforme 

aviso de recebimento de id. 21525568. Nessa trilha, importante ressaltar 

que a carta de citação/intimação encaminhada ao endereço da Reclamada 

é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida por terceira 

pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: “Enunciado 5: A 

correspondência ou contrafé recebida no endereço da parte é eficaz para 

efeito de citação, desde que identificado o seu recebedor.” Assim, apesar 

de devidamente citada, a parte Reclamada 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA 

não compareceu à audiência de conciliação, tampouco, até a presente 

data, firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95. 

Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos 

alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não 

importando necessariamente em procedência total do pedido. Por seu 

turno, quanto à irresignação no tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se 

da via adequada para buscar a alteração da sentença, consoante seus 

interesses, o que não se admite por meio de embargos. Nesse sentido, eis 

o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE 

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de nenhum dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o propósito de 

rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos Embargos de 

Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 07/04/2017) Assim, CONHEÇO os embargos de 

declaração ofertados e, por consequência, ACOLHO-OS, a fim de 

declarar a REVELIA da a parte Reclamada 3R IMPORT SOLUTIONS LTDA. 

No mais, persiste a decisão tal como está lançada. REABRO o prazo 

recursal. Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 27 

de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-59.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LUCILAURA RODRIGUES ZAGO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAELA MARCOS FABIAN OAB - MT22111/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VERDE TRANSPORTES LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

STEPHANIE RAQUEL DE CASTRO CORDOVEZ OAB - MT20956-B 

(ADVOGADO(A))

CAIO HENRIQUE GALESSO SEROR OAB - MT24031-O (ADVOGADO(A))

THIAGO AFFONSO DIEL OAB - MT19144-O (ADVOGADO(A))

RICARDO GOMES DE ALMEIDA OAB - MT5985-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Autos n° 1000812-59.2018.8.11.0051 Decisão. Vistos etc. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por VERDE TRANSPORTES LTDA, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é contraditória as provas 

produzidas nos autos, uma vez que restou comprovado que a parte teria 

até 03 horas para pedir o reembolso, o que restou afastado na referida 

sentença. Vieram os autos conclusos. Decido. Os embargos de 

declaração apenas são oponíveis quando a decisão enceta contradição, 

obscuridade ou omissão, e erro material, o que evidentemente não se 

infere do expediente mencionado. Volvendo olhos ao feito, verifico que 

não há causa para embargos declaratórios, haja vista que não há 

qualquer obscuridade ou contrariedade deste Juízo no comando 

sentencial em referência. Ao contrário, o decreto condenatório constou 

expressamente acerca das provas apresentadas pela parte Embargante, 

notadamente em relação ao prazo de reembolso, fundamentando de forma 

satisfatória a procedência da ação. Por oportuno, transcrevo trecho da 

sentença atacada: “(...) Assim, entendo que sendo a ré responsável pela 

restituição do valor de consumidores que não embarque, era seu dever 
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efetuar a restituição do valor no prazo legal, inexistindo prazo para a 

desistência do embarque, conforme artigo 2º da Lei 11.795/2009 

informada pela própria ré, ou seja, reza referido artigo que “Antes de 

configurado o embarque, o passageiro terá direito ao reembolso do valor 

pago do bilhete, bastando para tanto a sua simples declaração de 

vontade”. Desta forma, resta claramente demonstrado pelo texto legal que 

não há prazo mínimo a ser respeitado para pedido de desistência e 

restituição, incorrendo a reclamada claramente em falha na prestação de 

seus serviços, restando nítido que o seu depoimento coadunam com os 

documentos anexo a sua defesa e as alegações da parte Autora em sua 

inicial. (...)”. Ademais, é certo que a substância do julgado deve ser 

mantida, visto que os embargos não visam a reforma da decisão, mas 

apenas serve como instrumento para correção de erros visíveis e aclarar 

eventuais obscuridade ou contradição, omissão ou erro material, mas que 

mantenham o mesmo teor decisório exarado anteriormente. Por seu turno, 

quanto à irresignação no tocante ao mérito, deve a parte utilizar-se da via 

adequada para buscar a alteração da sentença, consoante seus 

interesses, o que não se admite por meio de embargos. Nesse sentido, eis 

o arresto: “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO 

DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - 

INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DO ART. 1.022 DO CPC - INTENÇÃO DE 

MODIFICAR O RESULTADO DO JULGAMENTO - INVIABILIDADE - 

RECURSO NÃO PROVIDO. Não apontada a ocorrência de nenhum dos 

vícios previstos no artigo 1.022 do CPC e verificado o propósito de 

rediscutir o mérito da decisão, nega-se provimentos aos Embargos de 

Declaração”. (TJMT, ED 30516/2017, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS 

FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 05/04/2017, 

Publicado no DJE 07/04/2017) Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo recursal. 

Intimem-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde/MT, 27 de abril de 

2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001047-89.2019.811.0051 Polo Ativo: IUDENILDE ALVES OLIVEIRA e 

MAJARETH FONSECA LEMOS Polo Passivo: RICARDO ELETRO – RN 

COMERCIO VAREJISTA S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por IUDENILDE ALVES OLIVEIRA e 

MAJARETH FONSECA LEMOS contra RICARDO ELETRO – RN COMERCIO 

VAREJISTA S.A objetivando indenização por danos morais e materiais em 

face de defeito no produto adquirido. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminar de ausência de interesse processual, impugnação a 

justiça gratuita, ilegitimidade passiva, no mérito, afirma que agiu em seu 

exercício regular de direito juntando comprovante de deposito do valor da 

restituição, alega inexistência dos danos morais, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em razão da 

ausência de interesse de agir se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, motivo pelo qual, afasto a preliminar arguida. Em relação a 

preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo 

em vista que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme 

autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva alegada pela 

ré, verifica-se que esta não merece acolhimento, tendo em vista que tanto 

o fabricante quanto o fornecedor de produtos respondem de forma 

solidária aos danos causados aos seus consumidores, conforme 

preceitua o código consumerista, restando prejudicada a preliminar 

arguida. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º 

da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a 

decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da 

Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá 

valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos 

deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais 

justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, 

fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, 

facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano. Por outro lado, ficou 

demonstrado pela reclamada que diante do defeito apresentado no 

produto, ocorreu de forma pacifica acordo entre as partes perante o 

PROCON e que referida transação foi integralmente cumprida, conforme 

comprovante de depósito no valor de R$ 1.895,08 em conta de titularidade 

da própria autora, restando claro que a restituição perseguida nestes 

autos pela autora já foi devidamente solucionada. Assim caso dos autos, 

observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu 

direito, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte a 

seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, a reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar o dano 

moral que alega ter sofrido em razão do defeito no produto adquirido. 

Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há 

dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. No 

entanto esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais, 

bem como declaração da inexistência do débito. Assim, caminho outro não 

há senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 55 de 261



JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

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

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 22 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001922-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VALDECIO GOMES DE REZENDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RUBENS REZENDE DE SOUZA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LUCIANO DE TARSON HUERGO BAUERMEISTER OAB - 

MT0007328A-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001922-59.2019.811.0051 Polo Ativo: VELDECIO GOMES DE REZENDE 

Polo Passivo: RUBENS REZENDE DE SOUZA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDECIO GOMES DE REZENDE 

contra RUBENS REZENDE DE SOUZA objetivando recebimento de valores 

pagos por serviços que não foram prestados. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares inépcia da inicial e impugnação a justiça 

gratuita, no mérito alega que o autor não entregou os documentos 

necessários e assinaturas do confrontantes para a conclusão do serviço, 

defende a inexistência de danos materiais e morais, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento da parte 

autora e da parte ré na forma do artigo 385 do Código de Processo Civil, 

ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que foi arrolada uma 

testemunha pela parte autora, vindo-me os autos concluso para 

apreciação do mérito. De início, observo que o reclamante informa que 

contratou serviços do reclamado para efetuar a elaboração de projeto de 

georreferenciamento, porem este não cumpriu com o avençado, 

requerendo aplicação da multa prevista na clausula 2ª do contrato (Id 

22211671), bem como indenização por danos morais e materiais no valor 

de R$ 1.750,00. Em audiência de instrução foi proporcionado à parte ré 

Rubens esclarecer os fatos em relação à execução do contrato, 

afirmando que “esse cidadão me procurou para regularizar a área dele; ai 

ficou faltando a assinatura dos confrontantes, que é de obrigação dele; 

passou 03 meses e ele não passou a documentação dos confrontantes, 

pois é o proprietário que tem que ir lá e pegar, ai sentir que ele estava com 

dificuldades, então peguei ele, coloquei na camionete e fomos falar com 

um dos confrontantes; O confrontante Zé Paulo mandou a assinatura, 

porém um outro confrontante tem uma rixa com ele, o tal de Santiago não 

quer nem ver ele, a partir daí o Senhor tem que consertar, briga entre os 

dois; depois, ele falou, vamos largar mão disso e o você me devolve R$ 

10.000,00; perguntando: se fez alguma coisa além dos documentos, 

respondeu: não tem como você fazer; porém peguei minha camionete fui 

atrás das documentações, eu não tinha nada haver com isso; para fazer a 

certificação do georreferenciamento exige assinatura dos confrontante, 

sendo obrigatório; sem assinatura dos confrontantes não tem como 

concluir; falei pra ele, já que o senhor não trouxe os documentos, vou lhe 

devolver R$ 5.000,00 e ele não aceitou; meus gastos foi mais de R$ 

5.000,00”. Por outro lado, a parte autora Srº Valdecio em seu depoimento 

pessoal, “contratei ele para medir andando, não por aparelho; me cobrou 

R$ 10.000,00; transferir o valor pra conta dele e nada, isso em 2017; 

paguei dois peão e ele não, fui lá e falei, vamos desmanchar esse 

negocio, ai ele falou você tem que trazer a assinatura dos confrontantes; 

a única despesa que ele teve, foi uma viagem de 10 quilômetros; ai nunca 

mais, cobrava ele, me disse que faltou assinatura do Santiago; Eu não 

consigo nem o telefone do Santiago e nem falar com ele e pra você fica 

mais fácil; ai fiquei doente precisando de operar, ai escrevi um bilhete 

pedindo meu dinheiro; nunca me disse que tive despesas; agora ele esta 

me cobrando R$ 5.000,00, ladrão...!; não me solicitou nenhum documento, 

confiando que ele iria pegar assinatura dos dois, um eu fui com ele; não 

me solicitou nenhum documento; fizemos acordo verbal de rescisão e 

nunca me falou nada; ele quer me devolver só cinco ele não fez nada; não 

ficou faltando nada, só boa vontade dele;, revelando que assiste razão em 

partes o seu pleito. Em oitiva, a testemunha arrolada pela parte autora, a 

Srº Venicius Rodrigues Kunzler, esclareceu que “declarou que o Srº 

Valdecio me procurou para fazer o Cadastro Ambiental Rural, foi o que a 

gente fez pra ele; Srº Valdecio comentou que tinha contratado o 

Agrimensor, mas teve um desacordo entre eles; fiz outra coisa, fiz o 

Cadastro Ambiental Rural e ele contratou serviço de georreferenciamento 

com ele; não participei da negociação, não sei se começou ou terminou o 

serviço; para fazer a certificação não precisa da assinatura, pedimos 

para o cliente apresentar a documentação dos vizinhos e nos mostre 

quais são as confrontações dos seus vizinhos; o contratante que tem que 

nos informar as documentações dos confrontantes; Diante da dilação 

probatória, verifico que ocorreu uma relação contratual com as partes, 

porém, em alguns pontos do depoimento do autor e reclamado, extrai-se 

que ocorreu uma falta de interação entres as partes, pois o autor alega 

que não foi buscar assinaturas dos confrontantes. Por outro lado, o 

reclamado e a testemunha do Autor afirmam que a responsabilidade de 

entregar as documentações para o georreferenciamento é do contratante, 

que no caso, é o Autor. Assim, que restou demonstrado pelo reclamado 

que este cumpriu o contrato de forma parcial, inclusive em seu 

depoimento, ofertou ao autor a devolução da metade do valor pago, qual 

seja, R$ 5.000,00, vejamos “...vou lhe devolver R$ 5.000,00 e ele não 

aceitou; meus gastos foi mais de R$ 5.000,00...”. Por outro lado, o autor 

afirma em seu depoimento que o réu solicitou a entrega dos documentos 

faltantes, inclusive foi com ele em um dos confrontantes, vejamos “...ai ele 

falou você tem que trazer a assinatura dos confrontantes;”... “um eu fui 

com ele”. Deste modo, resta claro que o autor possuía uma obrigação 

contratual com o reclamado em face da entrega da documentação 

necessária pra conclusão do projeto de georreferenciamento. De fato, 

entendo que restou comprovados por meio da documentação juntada aos 

autos que assiste razão em partes o reclamante, conforme se observa da 

prova produzida em audiência de instrução, pois os depoimentos pessoais 

e oitiva da testemunha demonstra o cumprimento parcial do contrato por 

ambas as partes, devendo o reclamado restituir a metade do valor pago 

pelo autor. Assim, sem delongas, entendo que o reclamado deve ser 

compelido a pagar o débito no valor de R$ 5.000,00, conforme 

esclarecimentos dos fatos em audiência de instrução quanto a execução 

parcial do contrato pelas partes. III – Dano Moral Quanto à indenização por 

danos morais. 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. O Magistrado ao 

decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos dos do disposto no art. 335, do Código de Processo 

Civil Brasileiro. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não 

pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a sentença. 
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Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao 

fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que comumente 

acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio 

Negrão, notas ao artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça 

assevera ainda que: É entendimento assente de nossa jurisprudência que 

o órgão judicial, para expressar a sua convicção, não precisa aduzir 

comentários sobre todos os argumentos levantados pelas partes. Sua 

fundamentação pode ser sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, 

por si só, achou suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - 

AI 169.079- SP - Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Em uma 

ação de cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar 

se houve ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se 

houve relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido 

pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emirja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). 

No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente o 

cumprimento parcial do contrato por ambas as partes do negocio realizado 

pelo próprio autor, conforme afirma em sua exordial, não restando dúvida 

de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no 

entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre 

que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar 

o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a 

situação apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou 

contratempo que sofre a pessoa nas relações diárias, corriqueiras na vida 

de qualquer cidadão. Portanto, não há que se falar em indenização por 

danos morais. IV – Dano Material Quanto ao dano material, este não restou 

comprovado pela parte autora à exigibilidade do crédito perseguido em 

razão do valor de R$ 1.750,00 em razão de inexistência de prova do 

pagamento, demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo 

para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido de dano 

material formulado pelo autor ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. V - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos marais; 2- JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais; 3- Condeno 

o reclamado a efetuar o pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) 

referente ao cumprimento parcial do contrato; 4- Determino que os valores 

da condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 27 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000457-15.2019.811.0051 Polo Ativo: I.R DE QUEIROZ GUIMARAES - ME 

Polo Passivo: ARILCE DE LIMA BARROS e ALONSO LIMA CORREA Vistos 

e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

I. R QUEIROZ GUIMARAES contra ARILCE DE LIMA BARROS e ALONSO 

LIMA CORREA objetivando recebimento de valores. A parte requerida em 

sua defesa suscita preliminares de incompetência do Juizado Especial em 

razoa ao valor da causa, representatividade da autora e litisconsórcio 

passivo, no mérito aduz que os cheques foram devidamente pagos, 

juntando comprovante de pagamento, requerendo a improcedência da 

ação bem como a condenação ao pedido contraposto e litigância de má-fé. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar de Representatividade Empresa de Pequeno Porte – Juizado 

Especial Cível Pois bem. Alega a ré em sua defesa que a representação 

da empresa Autora deveria ter sido feita por seu proprietário ou sócio 

dirigente, não se admitindo representação por qualquer outro meio. A 

definição de MICROEMPRESA E DE EMPRESA DE PEQUENO PORTE é 

extraída da Lei Complementar nº 123, nos seguintes termos: Artigo 3º - 

Para os efeitos desta Lei Complementar, consideram-se microempresas ou 

empresas de pequeno porte, a sociedade empresária, a sociedade 

simples, a empresa individual de responsabilidade limitada e o empresário 

a que se refere o art. 966 da Lei no 10.406, de 10 de janeiro de 2002 

(Código Civil), devidamente registrados no Registro de Empresas 

Mercantis ou no Registro Civil de Pessoas Jurídicas, conforme o caso, 

desde que: I - no caso da microempresa, aufira, em cada ano-calendário, 

receita bruta igual ou inferior a R$ 360.000,00 (trezentos e sessenta mil 

reais); e Analisando os autos, verifica-se que a parte autora preenche os 

requisitos necessários frente às condições que asseguram a qualificação 

de Micro Empresa (Id 18310443), portanto há de se ressaltar que referida 

pessoa jurídico pode ser parte autora em processos perante os Juizados 

Especiais, conforme autoriza o artigo 8º, inciso II da Lei 9.099/95 e 

Enunciado 135 do FONAJE, vejamos: Artigo 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. (...); II - as pessoas enquadradas como 

microempreendedores individuais, microempresas e empresas de pequeno 

porte na forma da Lei Complementar no 123, de 14 de dezembro de 2006; 

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). Do termo de conciliação, extrai-se que ocorreu ausência da 

parte autora, ou seja, do empresário individual ou sócio dirigente, ocasião 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 57 de 261



em que foi representado pelo Procurador, o que não é admitido no rito dos 

Juizados Especiais Cíveis, conforme determina o ENUNCIADO 141 do 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 141 (Substitui o Enunciado 110) – A 

microempresa e a empresa de pequeno porte, quando autoras, devem ser 

representadas, inclusive em audiência, pelo empresário individual ou pelo 

sócio dirigente (XXVIII Encontro – Salvador/BA). Grifei. Neste sentido, em 

recente julgamento, a Turma Recursal deste Tribunal tem decidido, 

vejamos: RECURSO INOMINADO – PESSOA JURÍDICA - POLO ATIVO - 

REPRESENTAÇÃO EM AUDIÊNCIA ATRAVÉS DE PREPOSTO – 

IMPOSSIBILIDADE - NECESSIDADE DE COMPARECIMENTO DA PESSOA DO 

SÓCIO, EM SE TRATANDO DE MICROEMPRESA E EMPRESA DE PEQUENO 

PORTE - APLICAÇÃO DO ENUNCIADO Nº 141 DO FONAJE - EXTINÇÃO DO 

PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, 

INC. I, DA LEI Nº 9.099/95 – SENTENÇA MANTIDA - RECURSO CONHECIDO 

E IMPROVIDO. (N.U 1000117-34.2017.8.11.0086, TURMA RECURSAL, 

GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma Recursal Única, Julgado 

em 21/10/2019, Publicado no DJE 22/10/2019). Grifei. Deste modo, 

abalizado na legislação aplicável a matéria, bem como entendimento 

jurisprudencial da Turma Recursal do Estado de Mato Grosso, entendo 

que, sendo a parte Autora Pessoa Jurídica elencada nas hipóteses do 

artigo 8º, inciso II da Lei 9.099/95, esta deveria ter comparecido em 

audiência na forma fixada no ENUNCIADO 141 do FONAJE, não 

comparecendo (Id 19531592), tampouco durante o curso processual não 

apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso temporal 

sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a extinção 

do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: 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. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: RECURSO INOMINADO - 

AUSÊNCIA DA PARTE AUTORA NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO – 

INEXISTÊNCIA DE JUSTIFICATIVA – EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM 

RESOLUÇÃO DE MÉRITO – INTELIGÊNCIA DO ART. 51, INCISO I, DA LEI Nº 

9.099/95 – CONDENAÇÃO AO PAGAMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – 

ENUNCIADO 28 DO FONAJE - CUSTAS NÃO ABRANGIDAS PELO 

BENEFÍCIO DA GRATUIDADE JUDICIÁRIA - CARÁTER PUNITIVO - 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO (N.U 1000567-74.2017.8.11.0086, 

TURMA RECURSAL, GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, Turma 

Recursal Única, Julgado em 16/03/2020, Publicado no DJE 17/03/2020). 

Grifei. Assim, outro caminho não há, senão a extinção do feito sem 

resolução do mérito em face da ausência injustificada da parte Autora. I - 

Dispositivo Diante da ausência da parte Autora na forma do ENUNCIADO 

141 FONAJE, que, embora devidamente intimada (Id 18311435), não 

compareceu à audiência de conciliação (Id 19531592), com fundamento no 

art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 

28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem resolução do mérito. 

CONDENO a parte Autora ao pagamento de custas processuais que fixo 

no valor de R$ 376,85 e taxa no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 

28 do FONAJE; Transitada esta em julgado, arquivem-se os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 27 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001488-70.2019.811.0051 Polo Ativo: REGINALDO DOS SANTOS CEZAR 

Polo Passiva: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por REGINALDO DOS SANTOS CEZAR contra BRADESCO 

ADMINISTRADORA DE CONSÓRCIOS LTDA objetivando devolução do 

valor pago. A requerida em sua defesa, alega que os valores só podem 

ser devolvido após o termino do grupo, juntando contrato, extrato, termo 

aditivo, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Verifica-se dos 

autos que a parte reclamante inicia a presente ação informando que 

adquiriu 01 cota de consorcio para aquisição de um caminhão, sendo ela 

cota nº 006, Grupo 3014, alegando que pagou 03 parcelas no valor de R$ 

2.458,89, com prazo de 83 meses, informando que o grupo já foi 

finalizado, juntando boleto pago (Id 20734964) ofertada pela reclamada 

como meio de prova da aquisição e pagamento do consórcio. A reclamada 

alega que houve o cumprimento do contrato e que os valores só podem 

ser devolvidos após o termino do grupo, juntando contrato/termo de 

adesão (Id 22723236), extrato de valores pagos (Id 22723235) e demais 

documentos, requerendo a improcedência da ação. Apesar de sedutores 

os argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova 

da legalidade dos seus atos ou demonstração da exclusão do autor em 

relação ao consorcio, posto que não juntou nenhum documento capaz de 

comprovar a suas argumentações, que corroborasse com suas 

alegações. No que tange a devolução de valores em virtude da 

desistência na participação em consórcio, verifico que referido contrato 

fora celebrado após a Lei 11.795/2008, ou seja, os valores acerca da 

restituição deverão ser devolvidos após 30 dias do termino do plano, 

ocasião em que se verifica, que o termino ocorreu no mês de março do 

corrente ano, permitindo o Autor valer-se da via judicial para pleitear o 

direito perseguido. Acerca da devolução dos valores pagos pelas 

parcelas e a titulo de entrada, cito entendimento jurisprudencial no sentido 

de que a devolução deve ser ao final do grupo, vejamos: “RECURSO 

ESPECIAL - CONSÓRCIO - DESISTÊNCIA - RETENÇÃO DOS VALORES 

PAGOS - IMPOSSIBILIDADE - RESTITUIÇÃO EM ATÉ 30 (TRINTA) DIAS 

CONTADOS DO TÉRMINO DO PLANO, MOMENTO A PARTIR DO QUAL 

INCIDEM OS JUROS DE MORA - PRECEDENTES - RECURSO 

PARCIALMENTE PROVIDO. 1. A restituição dos valores vertidos por 

consorciado ao grupo consorcial é medida que se impõe, sob pena de 

enriquecimento ilícito dos demais participantes e da própria instituição 

administradora. 2. O reembolso, entretanto, é devido em até 30 (trinta) dias 

após o encerramento do grupo, data esta que deve ser considerada como 

aquela prevista no contrato para a entrega do último bem. 3. Os juros de 

mora, na espécie, incidem, tão-somente, a partir de quando se esgota o 

prazo para a administradora proceder ao reembolso e, por qualquer 

motivo, não o faz, momento em que sua mora resta caracterizada. 4. 

Recurso parcialmente provido. (STJ – Resp n.º 1.087.601 – GO 

(2008/0199580-8) Relator Ministro Mass Ami Uyeda – j. 17.02.09). (grifei). 

No mesmo sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM SEDE DE RECURSO 

DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE 

CONTRATUAL – CONSÓRCIO – DESISTÊNCIA – DEVOLUÇÃO DAS 

PARCELAS PAGAS PELO CONSORCIADO – PRAZO – TRINTA DIAS APÓS 

O ENCERRAMENTO DO GRUPO – PRECEDENTES DO STJ – REDISCUSSÃO 

DA MATÉRIA – INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS DO ART. 1.022 DO 

CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – RECURSO CONHECIDO E REJEITADO.“É 

devida a restituição de valores vertidos por consorciado desistente ao 

grupo de consórcio, mas não de imediato, e sim em até trinta dias a contar 
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do prazo previsto contratualmente para o encerramento do plano.” (REsp 

1119300/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, SEGUNDA SEÇÃO, 

julgado em 14/04/2010, DJe 27/08/2010)Na forma do artigo 1.022 do 

Código de Processo Civil, os embargos de declaração são viáveis quando 

presente omissão, obscuridade ou contradição ou erro material na decisão 

recorrida, circunstâncias não evidenciadas no caso. (N.U 

0079165-26.2017.8.11.0000, DIRCEU DOS SANTOS, TERCEIRA CÂMARA 

DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 06/09/2017, Publicado no DJE 

15/09/2017).(grifei). Ainda, como fundamento vazado na referida decisão, 

transcreve-se excerto do voto do eminente Ministro Ruy Rosado de 

Aguiar, por ocasião do julgamento do REsp. n. 94.266/RS, assim redigido: 

"A desistência é sempre um incidente negativo no grupo, que deve se 

recompor, a exigir a transferência da quota, a extensão do prazo ou o 

aumento das prestações para os remanescentes, etc. O pagamento 

imediato ao desistente será um encargo imprevisto, que se acrescenta à 

despesa normal. Quem ingressa em negócio dessa natureza e dele se 

retira por disposição própria não pode ter mais direitos do que o último 

contemplado com o bem, ao término do prazo previsto para o grupo. Se 

este, que cumpriu regularmente com todas suas obrigações e aguardou 

pacientemente a última distribuição, pôde colaborar com os seus recursos 

para que os outros antes dele fossem contemplados, também o mesmo 

ônus há de se impor ao desistente, que se retira por decisão unilateral". A 

questão posta em juízo merece atenção, vez que o autor requer a 

restituição após o termino do grupo, conforme se observa da 

documentação anexa aos autos. Por outro lado, verifica-se junto aos 

extratos apresentados pela ré, que o Autor possui valores a ser 

ressarcidos (Id 22723235). Deste modo, não pode a reclamada se valer da 

parte hipossuficiente, que no caso, são seus consumidores para obter 

“vantagem manifestamente excessiva, prevalecendo da fraqueza e 

ignorância do consumidor”, situação que não é admitida na Lei 8.078/90 

em seu artigo 39, incisos IV e V. O ônus de provar acerca da existência 

de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte 

ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, 

entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

inaplicabilidade na restituição. Portanto, a restituição do valor discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. Assim, caminho outro não há senão 

o da procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1 - 

Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 7.376,67 (sete mil trezentos e 

setenta e seis reais e sessenta e sete centavos) a titulo de ressarcimento; 

2- Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada em julgado, em não havendo requerimento para 

cumprimento de sentença, arquive-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 03 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001981-47.2019.811.0051 Polo Ativo: CLAIR CAPELARI Polo Passivo: 2º 

OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA - MT Vistos e examinados. 

A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLAIR 

CAPELARI contra 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA XAVANTINA 

objetivando indenização por danos morais em face da manutenção 

indevida de protesto. A parte requerida em peça defensiva suscita 

preliminares de ilegitimidade passiva, inaplicabilidade do Código de Defesa 

do Consumidor e incompetência territorial, no mérito, alega exercício 

regular de direito, pois o título de protocolo nº 5972 foi baixado 

imediatamente após o pagamento e que posteriormente foi protocolado 

outro título sob o nº 56214 e que foi baixado após verificação do indevido 

protesto de responsabilidade da Procuradoria Geral do Estado de Mato 

Grosso, afirma serem inexistente os danos morais, requerendo ainda a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Da Ilegitimidade Passiva Da Reclamada 

Nosso ordenamento jurídico exige, para que uma ação possa ser 

conhecida e ter uma decisão definitiva, três condições: possibilidade 

jurídica do pedido, interesse processual e legitimidade de parte. A 

possibilidade jurídica do pedido implica na plausibilidade do pedido feito 

pelo autor na inicial, ou seja, que não haja qualquer vedação expressa em 

lei que obste seu deferimento. Já o interesse de agir consiste na 

necessidade de demonstração pelo autor de que a pretensão pleiteada é 

útil para garantir o direito disputado e de que sem ela, este direito pode 

acabar se perdendo. Quanto à legitimidade de parte, esta consiste na 

demonstração de que as partes que estão em juízo são os titulares do 

direito pleiteado, ou seja, que o autor é a pessoa que pode fazer pedidos, 

e que o réu é a pessoa que, uma vez condenado, terá obrigação de 

quitá-los. JOSÉ FREDERICO MARQUES, em sua obra "Manual de Direito 

Processual Civil, vol. I, ed. Saraiva, ensina que: Aquele que pede a tutela 

jurisdicional em relação a um litígio deve ser o titular da pretensão 

formulada ao Judiciário, e deve apresentá-la em face de quem é o sujeito 

passivo desta mesma pretensão. In casu, a controvérsia dos Autos 

cinge-se sobre a legitimidade passiva do Cartório Extrajudicial, alegando a 

contestante que a reclamada não detém personalidade jurídica, portanto, 

não pode responder pelos atos de seus prepostos. Apesar de existir 

entendimento em sentido contrario, a jurisprudência firmou entendimento 

de que o artigo 22 da Lei 8.935/94 estabelece a responsabilidade objetiva 

do próprio tabelião pela atividade notarial. Nesse sentido, o Tabelião é o 

titular da exploração do serviço notarial, cabendo a ele responder 

pessoalmente pelos atos praticados na serventia extrajudicial. Portanto, 

não há em que se falar, assim, em necessidade de reconhecer a 

capacidade jurídica formal para entes despersonalizados afim de que seja 

reconhecida sua legitimidade, mesmo que o réu possua representante 

legal nos autos, pois o notário responde em nome próprio pelos atos 

notariais praticados, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça (Resp. 1.584.529). Desta forma, entendo ser o reclamado, parte 

ilegítima para figurar no polo passivo da presente ação, tornando ineficaz 

a peça exordial e, por conseguinte, ensejando a extinção do processo 

sem análise do mérito. A legislação estabelece que caso for verificada a 

ausência de um desses pressupostos após a fase postulatória, será 

declarada a carência da ação. Afirma o artigo 485 do Código de Processo 

Civil: Artigo 485 - O juiz não resolverá o mérito quando: (...) VI - verificar 

ausência de legitimidade ou de interesse processual; Assim, RECONHEÇO 

a ilegitimidade passiva do Reclamado 2º OFICIO EXTRAJUDICIAL DE NOVA 
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XAVANTINA - MT. II– Dispositivo Por tais considerações, RECONHEÇO E 

DECLARO A ILEGITIMIDADE PASSIVA da Reclamada e, com fundamento 

no art. 51, inciso II, da Lei 9.099/95 e art. 485, inciso VI, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO 

MÉRITO. REVOGO Liminar anteriormente deferida nos autos. Transitada 

esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 23 de abril 

de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8010441-74.2014.811.0051 Polo Ativo: WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP 

Polo Passivo: COMERCIAL DE ALIMENTOS SERVE BEM LTDA - ME Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

WEISSMULLER & CIA LTDA - EPP contra COMERCIAL DE ALIMENTOS 

SERVE BEM LTDA - ME objetivando indenização por danos morais e 

materiais em face de acidente de trânsito. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminar de ilegitimidade ativa e complexidade de 

causa, no mérito, afirma que inexiste acostamento na rodovia onde 

supostamente teria ocorrido o acidente e que o horário do acidente o 

veiculo não estava na cidade de Nerópolis-GO, alega inexistência dos 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a condenação a litigância de má-fé e a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de ilegitimidade ativa não merece ser 

acolhida em virtude da juntada de cadastro nacional de pessoa jurídica 

anexo a inicial, demonstrando que a parte autora enquadra-se em 

empresa de pequeno porte, conforme regra do artigo 8º, § 1º, inciso II da 

Lei 9.099/95, motivo pelo qual afasto a preliminar. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial, verifico que referida tese 

não merece prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos 

documentos suficientes para a identificação dos pedidos das partes 

envolvidas nesta lide, restando claro a desnecessidade de realização de 

perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , 

afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeitam-se as preliminares. II – Do 

Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz 

adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, 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.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano 

material e moral, juntando apenas como meio de prova Boletim de 

Ocorrência e orçamento do suposto prejuízo material que sofrera em 

razão do abalroamento dos veículos. Em peça defensiva, afirma a ré que, 

inexiste acostamento na rodovia onde supostamente teria ocorrido o 

acidente e que o horário do acidente o veiculo não estava na cidade de 

Nerópolis-GO, alega inexistência dos danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

condenação a litigância de má-fé e a improcedência da ação. Assim, em 

que pese à alegação da parte autora de que a culpa do suposto acidente 

naquela rodovia na Comarca de Neropolis-GO, deu-se em razão da 

ausência de cuidados e atenção no transito por parte da ré, não merece 

acolhimento, uma vez que o único meio de prova que sustenta a versão do 

autor, é o Boletim de ocorrência acoplado em sua inicial, o que não pode 

ser admitido como prova, eis que referido documento possui somente 

caráter informativo, pois os fatos narrados são deduzidos na ótica do 

responsável pelo registro. Por outro norte, abalizado nas provas 

carreadas aos autos, deveria referido Boletim de Ocorrência estar 

acompanhada de outras provas, tais como, neste caso, de prova 

testemunhal, o que demonstraria com clareza a dinâmica do suposto 

acidente, porém, em analise ao Termo de Instrução (Id 4745320), verifica 

que o autor não apresentou testemunha em audiência e que o 

requerimento para oitiva de testemunha via Carta Precatória não obteve 

êxito e nada manifestando o autor acerca da diligencia negativa quanto ao 

cumprimento da Carta Precatória (Id 18640578). Assim, a jurisprudência da 

Turma Recursal do Tribunal de Justiça do Mato Grosso já firmou 

entendimento de que o boletim de ocorrência não corroborado por outras 

provas é insuficiente para embasar decreto condenatório, veja-se: 

RECURSO INOMINADO - REPARAÇÃO DE DANOS - ACIDENTE DE 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 60 de 261



TRÂNSITO - AUSÊNCIA DE PROVA DA CULPA - BOLETIM DE 

OCORRÊNCIA - VERSÃO UNILATERAL DOS FATOS - PRESUNÇÃO JURIS 

TANTUM - VERACIDADE RELATIVA - NÃO CORROBORADO POR OUTRAS 

PROVAS - RECURSO PROVIDO. O boletim de ocorrência que narra os 

fatos sob a ótica do interessado, não corroborado por outras provas, é 

insuficiente para embasar decreto condenatório em ação de indenização 

por danos materiais em decorrência de acidente de veículos. Se não há 

sequer alegação sobre o local da estrada que ocorreu o acidente 

(quilômetro aproximado), em que lugar o equipamento agrícola se 

encontrava, nem que esta de propriedade da Recorrente. Bem como se 

não há sequer informações sobre os danos que o veículo do Recorrido 

sofreu, o pedido de indenização não deve ser acolhido por ausência de 

provas. (RI, 1552/2012, DR. VALMIR ALAÉRCIO DOS SANTOS, TURMA 

RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 07/08/2012, Data da publicação no 

DJE 29/08/2012) [grifou-se] Cediço que para a obtenção de indenização, 

exige-se a demonstração do nexo causal entre o fato lesivo e o dano, bem 

como o seu valor, restando prejudicada o meio de prova utilizado pelo 

Autor. Desta forma, o reclamante não se desincumbiu do seu mister, 

conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a culpa exclusiva 

do réu no suposto acidente ocorrido na Comarca de Nerópolis-GO. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais 

e materiais. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica, pois referido instituo deve ser 

devidamente demonstrado o dolo daqueles que utilizam dos meios judiciais 

para auferir vantagens, o que não foi comprovado pela ré. Assim, entendo 

que o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho 

outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo 

Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 

9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente 

ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com resolução do 

mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Novo Código de Processo 

Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista 

que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e honorários 

advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta 

em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 23 de abril 

de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001825-59.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

VILSON VARGAS (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LORENZETTI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ALBERTO DURANTI OAB - MT0019533A (ADVOGADO(A))

MARCO AURELIO MESTRE MEDEIROS OAB - MT15401-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001825-59.2019.811.0051 Polo Ativo: VILSON VARGAS Polo Passivo: 

VOLMIR LORENZETTI Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por VILSON VARGAS contra VOLMIR 

LORENZETTI objetivando restituição de valores em face de defeito 

apresentado no gerador adquirido. A parte requerida em peça defensiva 

suscita preliminares de incompetência absoluta em face da necessidade 

de pericia técnica, no mérito, afirma a inexistência de defeito no motor 

gerador por ausência de laudo técnico, requerendo a improcedência da 

ação e a condenação a litigância de má-fé. É o suficiente a relatar. Passo 

a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Em relação a 

preliminar de incompetência do Juizado Especial em razão da matéria, não 

há como acolher, tendo em vista as provas carreadas aos autos pela 

parte autora autoriza a analise do mérito na forma do artigo 32 da Lei 

9.099/95, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito Extrai-se que a parte reclamada em sua defesa, 

requereu a designação de audiência de instrução, porém no presente 

caso, há de ser desnecessário a dilação probatória em face das provas 

documentais carreada aos autos pelas partes, motivo pelo qual há de ser 

indeferido o pedido formulado e o processo encontra-se apto a prolação 

da sentença, conforme artigo 355, I do Código de Processo Civil A titulo 

ilustrativo, cito o entendimento da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE 

DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE REALIZAÇÃO DE 

AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DEVER DO MAGISTRADO 

EM JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE. Não há que se falar em 

cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução somente pode 

ser realizada para provar fatos que não são provados com provas 

documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado julgar o 

feito no estado em que se encontra. Rejeitada a preliminar. RELAÇÃO DE 

CONSUMO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – PLEITO DE DANO 

MORAL. Versa a presente demanda sobre pleito de indenização por 

danos morais ante a demora no conserto do veículo e má prestação de 

serviço pela requerida. Analisando todos os documentos acostados, 

verifico que não ficou demonstrada a falha da requerida. Passo a 

discorrer sobre os principais pontos que merecem atenção. A promessa 

de peças novas se deu pela seguradora, e não pela requerida, portanto, 

diversos fatos narrados na Inicial, que geraram expectativa no autor, não 

são responsabilidade da recorrida. Foi demonstrado na peça de 

Contestação, mov. 13, que a empresa necessitaria de 25 dias para 

concluir os reparos no veículo, sendo o conserto aprovado pela 

seguradora em 24/04/2015. Ademais, conforme afirmado em Contestação: 

“De mais a mais, como dito em linhas anteriores, impossível se atestar que 

os reparos consequentes ao anteriormente realizado de fato não foram 

originários da própria condição de uso do veículo pelo Requerente, bem 

como da condição do próprio bem, já que, a bem da verdade, trata-se de 

veículo já com um certo tempo de uso.” Recurso Inominado nº.: 

0021929-13.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA 

Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como pelos orçamentos 

acostados, verifica-se que o carro estava em condições críticas após o 

acidente, sendo necessários inúmeros reparos. Vejamos: Outra 

observação que é importante pontuar é sobre os documentos e as 

inúmeras fotos com observações alegando a má prestação de serviços 

da requerida, em processo nos Juizados Especiais. Pelos princípios da 

Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova complexa e perícias. É 
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sabido que em processos como esse é necessário laudo oficial para 

demonstrar com segurança ao julgador se os fatos narrados merecem 

acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao recurso aviado e 

mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores termos. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 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. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes 

do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, diante da gratuidade anteriormente 

concedida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, 

embasado na jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que 

não há em que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento 

antecipado da lide, ocasião em que passo analise do mérito. Verifica-se 

dos autos que a parte reclamante se insurge de defeito no GERADOR 

MODELO CUMMINS BRASIL - MOTOR Nº 30123256 – MODELO NTTA – 855 

G – POTENCIA 340/379 HP – FABRICAÇÃO 29.03.1985, sendo pago por 

este o valor de R$ 42.000,00 que foram divididos da seguinte forma: 01 

entrada no valor de R$ 12.000,00 e 04 parcelas de R$ 10.000,00 (cada), 

ocasião em que a ultima parcela no foi paga em razão do defeito 

apresentado no Gerador. Argumenta ainda que foi feito alguns 

orçamentos e que o conserto atingiu o valor de R$ 30.000,00, juntando 

como prova o contrato de compra (Id 21909357), requerendo a restituição 

de valores pagos. A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito, 

afirma a inexistência de defeito no motor gerador por ausência de laudo 

técnico, defende a falta de manutenção adequada do motor, informa que o 

motor era de propriedade do Hospital Geral e Maternidade Cuiabá – HG. 

Defende o descabimento da restituição de valores, pois o autor utilizou o 

gerador por vários meses e que não pagou a ultima parcela, juntando 

declaração do Hospital Geral (Id 23563291) e contrato (Id 23562239). Pois 

bem, é o suficiente a relatar. Extrai-se dos autos, através de provas 

documentais que houve a realização do negócio jurídico entre particulares, 

e que a compra efetuado pelo reclamante foi devidamente feita com inteira 

disposição e vontade deste, conforme se extrai da exordial e das provas 

documentais carreadas aos autos. Inicialmente, é imprescindível explicitar 

que o “negócio” de compra e venda objeto da presente ação foi celebrado 

entre “particulares” e, conforme jurisprudência consolidada e na legislação 

civil, não se caracteriza relação de consumo, tendo em vista requerimento 

de inversão do ônus da prova na peça inicial do Autor. É evidente e 

absolutamente natural que o motor gerador, apresente desgastes naturais 

decorrentes do uso ao longo do tempo, já que é exposto a serviços 

constantes. Assim, diante do tempo de uso do bem e das circunstâncias 

do caso, não deve o réu responder pela restituição perseguida pelo Autor, 

até porque, trata-se de um motor gerador com quase 35 anos de uso, 

levando em consideração a data do protocolo da ação e de fabricação do 

motor gerador, qual seja 29.03.1985. Neste passo, verifica-se que o 

requerido demonstrou em sua contestação que inexistiam defeitos, 

conforme declaração do Hospital Geral e Maternidade Cuiabá (Id 

23563291). Por outro lado, não veio aos autos qualquer documento que 

demonstre que o autor agiu de forma cautelosa no momento da aquisição 

do motor gerador, visto que não o submeteu à análise de um técnico 

habilitado de sua confiança, a fim de verificar as condições do motor 

gerador a ser adquirido, tendo em vista cautela que lhe cabia, como 

comprador de um bem usado e com valor expressivo. A titulo ilustrativo, 

cito jurisprudência que por analogia, relaciona à matéria discutida nos 

autos, vejamos: "APELAÇÃO CÍVEL - ACÃO DE REPARAÇÃO C/C COM 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS E LUCROS CESSANTES 

- COMPRA DE CAMINHÃO USADO - VÍCIO REDIBITÓRIO - DEFEITO 

OCULTO - AUSÊNCIA DE PERÍCIA - POSSIBILIDADE DE VISTORIA PELO 

ADQUIRENTE ANTES DA AQUISIÇÃO - SENTENÇA MONOCRÁTICA 

MANTIDA. Em se tratando de veículo usado, utilizado para transporte de 

cargas pesadas, com mais de 12 anos de uso no momento de sua 

aquisição pelo autor, competia a este último realizar uma vistoria rigorosa 

das condições do mesmo, o que não ocorreu, ainda que o mesmo tivesse 

a oportunidade de assim proceder, razão pela qual a alegação posterior 

de existência de defeito oculto/vício redibitório não passa de mera 

alegação, eis que, também em seara judicial, nada foi demonstrado a tal 

respeito". (TJ-MG - AC: 10024081369209001 MG, Relator: Rogério 

Medeiros, Data de Julgamento: 17/01/2013, Câmaras Cíveis Isoladas / 14ª 

CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 25/01/2013). (Grifei). Outro ponto a 

se destacar, é o fato do autor/comprador adquirir o motor gerador já com 

defeito, pois afirma que 03 meses após a compra o motor gerador 

apresentou falhas chegando orçamento no valor de R$ 30.000,00. Desse 

modo, entendo que, caso o motor gerador houvesse tantos defeitos 

quanto alegados pelo autor, este deveria proceder à juntada dos 

orçamentos elencados a sua inicial e efetuar a devolução de forma 

imediata para se ver ressarcido do valor pago. Deste modo, cabe destacar 

que não há qualquer indício de culpa do reclamado, uma vez que o 

reclamante adquiriu um motor gerador em uso e em perfeito 

funcionamento, conforme prova nos autos (Id 23563291), o que significa 

claramente que referido conjunto mecânico jamais foram novos ou sem 

nenhum uso. Dessa forma, não assiste razão o reclamante em relação à 

indenização por dano material frente à ausência de prova 

especifica/técnica, conforme jurisprudência do Egrégio Tribunal de Justiça 

do Rio Grande do Sul, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. 

DANOS MATERIAIS. COMPRA DE CAMINHÃO. MOTOR. VÍCIO OCULTO. 

AUSÊNCIA DE PROVA. A jurisprudência é pacífica no tocante à 

responsabilidade do vendedor de produto com vício oculto, desde que 

comprovada tal circunstância, a fim de indicar possível desgaste natural 

das peças ou a presença de vício oculto. Ônus do qual a parte autora não 

se desincumbiu. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (Apelação Cível 

Nº 70054044441, Décima Quinta Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, 

Relator: Alex Gonzalez Custodio, Julgado em 26/08/2015). (TJ-RS - AC: 

70054044441 RS, Relator: Alex Gonzalez Custodio, Data de Julgamento: 

26/08/2015, Décima Quinta Câmara Cível, Data de Publicação: Diário da 

Justiça do dia 04/09/2015). (Grifei). Assim, entendo que a parte autora não 

se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar o defeito no motor gerador adquirido junto a ré. Portanto, em 

face do exposto, não há em que se falar em indenização por danos 

materiais. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a parte reclamada requer a 

condenação do Autor como litigante de má-fé. Entendo que no caso em 

tela a litigância de má-fé não se verifica, pois referido instituo deve ser 

devidamente demonstrado o dolo daqueles que utilizam dos meios judiciais 

para auferir vantagens, o que não foi comprovado pela ré. Assim, entendo 

que o Autor, com isto não litigou com má-fé, somente exerceu sua 

pretensão, inexistindo desta forma, indícios de má-fé. Assim, caminho 

outro não há senão o improcedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por 

tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c 

artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

IMPROCEDENTE e: Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, 

tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 23 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 62 de 261



Parte(s) Polo Ativo:

ELISETE ANSELMO DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PRADO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TELMA RACHEL CANDIL OAB - MT10292-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002013-52.2019.811.0051 Polo Ativo: ELISETE ANSELMO DOS SANTOS 

Polo Passivo: PRADO TREINAMENTO PROFISSIONAL LTDA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

ELISETE ANSELMO DOS SANTOS contra PRADO TREINAMENTO 

PROFISSIONAL LTDA objetivando indenização por danos morais e 

materiais. A requerida alega que a devolução de valores somente seria 

possível caso cancelasse o curso, aduz inexistência dos danos morais 

por ausência de culpa exclusiva, juntando e-mails trocados com a autora, 

requerendo a improcedência da ação e a condenação a litigância de 

má-fé. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I - Mérito Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de 

adiamento de curso adquirido junto a reclamada, informando que este 

nunca foi ministrado, requerendo a restituição do valor pago e indenização 

por danos morais, juntando extrato cartão de crédito, e-mails, 

comprovante de inscrição e comprovante de confirmação de pagamento 

como meio de prova. A reclamada alega em sua defesa a inexistência de 

danos morais, informando que a devolução de valores somente seria 

possível caso cancelasse o curso, juntando e-mails trocados com a 

autora, requerendo a improcedência da ação e a condenação à litigância 

de má-fé. Ocorre, que a reclamada não logrou êxito em comprovar os 

fatos alegados em relação à existência do crédito a ser restituído a 

reclamante, uma vez que informa nos autos que “a devolução só seria 

possível caso a PRADO cancelasse o curso”, o que é inadmitida na 

legislação consumerista, conforme determina o artigo 51, II do Código de 

Defesa do Consumidor. Ademais, a Reclamada não juntou nenhuma prova 

em relação à exigibilidade do crédito que corroborasse com suas 

alegações. Em analise aos e-mails anexo a sua defesa, verifica-se que a 

reclamada não ministrou a as aulas do curso vendido a autora, sequer fez 

prova da devolução dos valores pagos. Sendo assim, em se tratando de 

relação consumerista, a interpretação das clausulas contratuais deverão 

ser interpretadas de forma favorável ao consumidor na forma do artigo 47 

da Lei 8.078/90, motivo pelo qual, assiste razão a Autora. O ônus de 

provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do 

direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de 

Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da 

prova conforme autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que 

pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a restituição do 

valor pago pelo curso atribuído à parte autora é medida que se impõe. II – 

Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a 

ensejar a condenação em danos morais, bem como se da respectiva 

conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço 

que para a caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, 

o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, 

postula a parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, 

posto que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição 

em seu nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo 

causal em relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da 

parte Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve a 

mudança de data para realização do curso, a parte autora não 

demonstrou de modo satisfatório se existia alguma restrição em seu nome 

por meio de certidão expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou se existiu fatos que 

corroborasse com a lesão do direito em sua esfera moral, ocasião em que 

não há como se reconhecer que o referida alteração na data do curso 

tenha causado a Autora danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo 

assim, é possível crer que a simples alteração na data do curso acarreta 

somente meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação 

apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse 

desconforto não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. III – Litigância de Má-Fé Por fim, a 

parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica, pois 

referido instituto deve ser devidamente demonstrado o dolo daqueles que 

utilizam dos meios judiciais para auferir vantagens, o que não foi 

comprovado pela ré. Assim, entendo que a Autora, com isto não litigou 

com má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, 

indícios de má-fé. Assim, caminho outro não há se não o da procedência 

em parte do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e: 1- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de indenização por dano morais; 2 - 

Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 350,00 (trezentos e cinquenta 

reais), a titulo de dano material; 3- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil. 4- Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância 

de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000537-76.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELE BOLSAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELLE POLYANA ROCHA OAB - MT24931/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:
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SILVANA MOURA LIMA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000537-76.2019.811.0051 Polo Ativo: DANIELE BOLSAN Polo Passivo: 

SILVANA MOURA LIMA DA SILVA Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por DANIELE 

BOLSAN contra SILVANA MOURA LIMA DA SILVA objetivando 

indenização por danos materiais. A parte requerida em peça defensiva 

alega culpa exclusiva da Autora, ausência de danos materiais, requerendo 

a improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Em análise aos autos, diante do Boletim de Ocorrência em anexo na 

inicial (Id 18514697), observa-se que o acidente ocorreu quando ambos 

os veículos trafegavam em sentidos opostos de cruzamento de via, ou 

seja, o veiculo da Autora VW SAVEIRO, PLACA-KAI-0233 afirma que 

“trafegava na Rua Minas Gerais e ao parar na esquina e em seguida 

adentrar na Avenida Ulisses Guimarães, o veiculo da reclamada fez curva 

fechada, vindo a abalroar em seu veiculo”. Por outro lado, consta no 

Boletim de Ocorrência que o veiculo da Reclamada “trafegava na Avenida 

Ulisses Guimarães e deu seta para entrar na esquerda da Rua Minas 

Gerais, quando ao fazer a conversão abalroou no veiculo da autora que 

estava saindo da Rua Minas Gerais e entrando na Avenida Ulisses 

Guimaraes”. Extrai-se do Boletim de Ocorrência que trata-se de avenida 

principal com rua de cruzamento e conforme consta na foto anexo a 

defesa da ré (Id 19900881) o local possuía sinalização especifica “PARE” 

para cruzamento das vias, ocasião em que ambos os veículos 

abalroou-se na “conversão”, inclusive com danos materiais. Em defesa, a 

Reclamada afirma que a autora parou na esquina onde possui a placa 

“PARE” e por isso colidiu com o seu veiculo vindo a danificar porta e 

paralama do lado esquerdo, vindo a sofrer os danos materiais, requerendo 

a improcedência da ação. Nesta esteira, entendo que é de inteira 

responsabilidade da parte autora o ilícito cometido, tendo em vista que 

motoristas de veículos automotores devem sempre manter cautela ao 

dirigir seus veículos, conforme preconiza o artigo 28 da Lei 9.503/97, 

inclusive em situações de extrema, de má condições de sinalizações entre 

ruas e avenidas, como é caso dos autos, ocasião em que descrevo 

referido dispositivo, vejamos: Artigo 28 - O condutor deverá, a todo 

momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. (grifei). Assim não resta duvida 

que referida conduta das partes, tanto a ré como autora, resultou no 

acidente, porém, é destacável que a conduta da autora foi de imprudência, 

pois não obedeceu a placa “PARE” situada na rua Minas Gerais, onde esta 

trafegavam com seu veiculo (Boletim de Ocorrência em anexo), 

sabendo-se que em tese, avenida sempre é conhecida com via principal. 

Deste modo, há de se reconhecer a culpa concorrente de ambos, pois 

verifica-se que os veículos se chocaram na conversão, caracterizando 

falta de cautela de seus condutores e sem a devida segurança, conforme 

determina artigo 29, inciso II da Lei 9.503/97, vejamos: Artigo 29 - O 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...); II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

(grifei). Diante da explanação da analise do mérito resta demonstrado que, 

o referido acidente decorre de falha humana, ou seja, ausência do dever 

de cautela no momento de exercer a dirigibilidade de veículos automotores, 

restando provado que as partes, tanto a ré como autora, foram 

responsável pelo acidente ocorrido com os mesmos. Por outro lado, 

competia à parte Autora provar que os danos decorreram da situação 

alegada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso I do art. 

373 do Código de Processo Civil. Feitas colocações do conjunto probatório 

fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto 

à parte Autora. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano material indenizável. Portanto, não há como reconhecer 

a responsabilidade civil, bem como os danos materiais, ante a ausência de 

provas que atingisse a responsabilidade da Requerida. II – Pedido 

Contraposto Quanto ao pedido contraposto, verifica-se que no caso em 

tela, não restou comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido 

nestes autos em face do reconhecimento da culpa concorrente entre as 

partes litigantes, demonstrando que referido pedido encontra-se sem 

respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. II – 

Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º da 

Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil. JULGO IMPROCEDENTE O PEDIDO CONTRAPOSTO; Sem 

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Fixo em favor da advogada nomeada, Dra. Daniellle Polyana 

Rocha o valor de 02(duas) URH, devendo ser expedida certidão para 

execução oportunda. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 

Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, 

o presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do 

juízo. Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da 

S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001787-47.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO BASILIO DE ARAUJO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE ADAELSIO DA CRUZ OAB - MT0008028A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001787-47.2019.811.0051 Polo Ativo: HELIO BASILIO DE ARAUJO Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A. Vistos em correição. Cuidam-se de 

embargos de declaração manejados por HELIO BASILIO DE ARAUJO, 

alegando, em suma, que a sentença proferida é contraditória, em relação à 

prova dos autos, bem como foi omissão em face do pedido de oitiva da 

testemunha da parte autora arrolada nos autos. Inicialmente, cumpre 

ressaltar que os embargos declaratórios possuem finalidade específica, 

expressamente delimitada pelo artigo 48 da Lei 9.099/95: Caberão 

embargos de declaração quando, na sentença ou acórdão, houver 

obscuridade, contradição, omissão ou dúvida. No caso posto à liça, aduz 

a parte embargante que há contradição em relação à prova dos autos, 

bem como foi omissão em face do pedido de oitiva da testemunha da parte 

autora arrolada nos autos. Primeiramente, registro que, em uma das 

hipóteses de elementos essenciais de qualquer sentença contido no artigo 

489 do Código de Processo Civil, onde é dever do Juiz “enfrentar todos os 

argumentos deduzidos pelas partes”, esclareço que no Juizado Especial é 

incabível aplicação da norma processual descrita por força do Enunciado 

162 do FONAJE, que determina claramente a não aplicabilidade do referido 

dispositivo processual nas decisões do Juizado Especial Cível, a titulo 
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ilustrativo, cito o Enunciado em questão: 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). (Grifei). Analisando os autos, extrai-se 

que não restou demonstrado na peça inaugural e nem durante o curso 

processual a inexistência do débito perseguido pelo Embargante. Todavia, 

importante frisar que todos os fundamentos foram objeto de analise na 

sentença embargada, motivo pelo qual, resta demonstrado que a 

conclusão em relação a falsidade contratual, foi tese firmada em sentença 

em virtude do autor não demonstrar a ausência do débito, o qual pretendia 

a inexistência. Neste passo, observa-se que o Embargante não impugnou 

nenhum dos documentos anexo aos autos pela Embargada, motivo pelo 

qual, firmou entendimento este Juízo no sentido da prova da existência do 

débito, pois aquele não demonstrou de forma plausível o encerramento de 

sua relação jurídica com o Banco, ora Embargado. Por outro lado, a 

omissão arguida frente ausência de apreciação de pedido de dilação 

probatória, verifica-se que referido argumento não tem nenhuma 

pertinência, pois o que na verdade busca o Embargante é adequar a 

decisão aos seus interesses. Analisando os autos, nota-se que a parte 

Embargante sequer impugnou a defesa da Embargada, inexistindo desta 

forma nenhum pedido de prova testemunhal pela Embargante, motivo pelo 

qual, o feito foi sentenciado com base nas suficientes provas acoplada 

aos autos por ambas as partes, sendo desnecessário a dilação 

probatória, neste especifico caso, por se tratar de provas meramente 

documentais. A titulo ilustrativo, cito o entendimento da Turma Recursal do 

Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 E M E N T A RECURSO INOMINADO – PRELIMINAR 

DE CERCEAMENTO DE DEFESA – REJEITADA – DESNECESSIDADE DE 

REALIZAÇÃO DE AUDIÊNCIA DE INSTRUÇÃO E JULGAMENTO – DEVER 

DO MAGISTRADO EM JULGAR A LIDE ANTECIPADAMENTE. Não há que se 

falar em cerceamento de defesa, visto que a audiência de instrução 

somente pode ser realizada para provar fatos que não são provados com 

provas documentais, que é o caso dos autos, sendo dever do magistrado 

julgar o feito no estado em que se encontra. Rejeitada a preliminar. 

RELAÇÃO DE CONSUMO – DEMORA NO CONSERTO DO VEÍCULO – 

PLEITO DE DANO MORAL. Versa a presente demanda sobre pleito de 

indenização por danos morais ante a demora no conserto do veículo e má 

prestação de serviço pela requerida. Analisando todos os documentos 

acostados, verifico que não ficou demonstrada a falha da requerida. 

Passo a discorrer sobre os principais pontos que merecem atenção. A 

promessa de peças novas se deu pela seguradora, e não pela requerida, 

portanto, diversos fatos narrados na Inicial, que geraram expectativa no 

autor, não são responsabilidade da recorrida. Foi demonstrado na peça de 

Contestação, mov. 13, que a empresa necessitaria de 25 dias para 

concluir os reparos no veículo, sendo o conserto aprovado pela 

seguradora em 24/04/2015. Ademais, conforme afirmado em Contestação: 

“De mais a mais, como dito em linhas anteriores, impossível se atestar que 

os reparos consequentes ao anteriormente realizado de fato não foram 

originários da própria condição de uso do veículo pelo Requerente, bem 

como da condição do próprio bem, já que, a bem da verdade, trata-se de 

veículo já com um certo tempo de uso.” Recurso Inominado nº.: 

0021929-13.2017.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível Jardim Glória 

Recorrente(s): VANDERLEI KENNEDY SCARABELLI FILHO DE OLIVEIRA 

Recorrido(s): AUTO ART'S CENTRO AUTOMOTIVO LTDA. - EPP Juiz 

Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do Julgamento: 

20/08/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 2 Pelas fotos do veículo, bem como pelos orçamentos 

acostados, verifica-se que o carro estava em condições críticas após o 

acidente, sendo necessários inúmeros reparos. Vejamos: Outra 

observação que é importante pontuar é sobre os documentos e as 

inúmeras fotos com observações alegando a má prestação de serviços 

da requerida, em processo nos Juizados Especiais. Pelos princípios da 

Simplicidade e Celeridade, não é admitida prova complexa e perícias. É 

sabido que em processos como esse é necessário laudo oficial para 

demonstrar com segurança ao julgador se os fatos narrados merecem 

acolhimento ou não. Pelo exposto, nego provimento ao recurso aviado e 

mantenho a sentença de 1° grau nos seus ulteriores termos. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ 

RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 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. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 10% sobre o valor da causa, nos moldes 

do artigo 98, §§ 2º e 3º do NCPC, diante da gratuidade anteriormente 

concedida. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo 

Sebastião Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 219291320178110002/2018, Turma Recursal Única, 

Julgado em 21/08/2018, Publicado no DJE 21/08/2018). Deste modo, 

embasado na jurisprudência e na legislação processual civil, entendo que 

não há em que se falar em cerceamento de defesa em face do julgamento 

antecipado da lide. Por outro norte, verifica-se que o instituo processual 

utilizado pelo Embargante não é a via adequada para rediscutir matéria de 

mérito que foi definitivamente sentenciada, ocasião em que não há como 

acolher a pretensão da Embargante em razão de inexistir hipótese 

determinante dos artigos 48 da Lei 9.099/95 e 1.022 do Código de 

Processo Civil. Em não havendo obscuridade, contradição, omissão ou 

dúvida a ser sanada, os embargos não merecem acolhimento. Nesse 

sentido: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MESMO PARA FINS DE 

PREQUESTIONAMENTO, SOMENTE SÃO CABÍVEIS OS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO NAS HIPÓTESES RESTRITAS DO ART-535, I E II, DO CPC. 

INEXISTINDO OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE NO 

ACÓRDÃO, DEVE SER REJEITADO, POIS NÃO E ELE MEIO HÁBIL PARA O 

REEXAME DA CAUSA. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006372171, PRIMEIRO GRUPO DE CÂMARAS CÍVEIS, 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO RS, RELATOR: HENRIQUE OSVALDO POETA 

ROENICK, JULGADO EM 06/06/2003) EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. 

HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC. NAO-CARACTERIZAÇÃO. OS 

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NÃO SERVEM PARA REDISCUTIR O 

MÉRITO DA CAUSA, NEM PARA RENOVAR OU REFORÇAR OS 

FUNDAMENTOS DA DECISÃO E NEM PARA EXPLICITAR DISPOSITIVOS DE 

LEI, ESPECIALMENTE SE A LIDE FOI FUNDAMENTADAMENTE SOLVIDA. O 

JULGADOR NÃO ESTA OBRIGADO A RESPONDER A TODAS AS 

ALEGAÇÕES DOS LITIGANTES. HIPÓTESES DO ART.535 DO CPC QUE 

NÃO SE CARACTERIZAM. MESMO OS CHAMADOS EMBARGOS COM FINS 

DE PRE-QUESTIONAMENTO ESTÃO SUJEITOS AOS LINDES DO MESMO 

ART.535 DO CPC. EMBARGOS REJEITADOS. (EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO Nº 70006220131, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA DO RS, RELATOR: ADÃO SÉRGIO DO NASCIMENTO CASSIANO, 

JULGADO EM 20/06/2003). Posto isso, e por tudo mais que consta dos 

autos, REJEITO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, vez que não incide em 

nenhuma das hipóteses do art. 1.022 do CPC. REABRO o prazo para 

interposição de recurso, nos termos da lei. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 17 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001872-33.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANA DA SILVA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RICARDO ALEXANDRE VIANA OAB - MT0017947A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CENTRO DE ENSINO SUPERIOR DE CAMPO GRANDE LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001872-33.2019.811.0051 Polo Ativo: ROSANA DA SILVA COSTA Polo 

Passivo: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA Vistos e examinados. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por ROSANA DA SILVA COSTA contra 

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA objetivando obrigação de fazer e 

indenização por danos moral. A requerida em sua defesa, alega 

inexistência dos danos morais em virtude da inexistência de divida em 

nome da autora, afirma que a matricula da autora encontra-se cancelada, 

regularidade na prestação do serviço, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento da parte 

autora na forma do artigo 385 do Código de Processo Civil, ocasião em 

que se verifica do Termo de Instrução que foi arrolada testemunha 

somente pela reclamante, vindo-me os autos concluso para apreciação do 

mérito. Compulsando-se os autos, nota-se que a parte Autora pleiteia em 

sua inicial a obrigação da Requerida em proceder com a regularização das 

notas no sistema e liberação da matéria pendente, denominada de 

“ESTAGIO SUPERVISIONADO II”, pois demonstra não possuir débitos junto 

a Instituição de Ensino, juntando comprovantes de pagamentos, 

requerendo danos morais. A requerida em sua defesa, alega inexistência 

dos danos morais em virtude da inexistência de divida em nome da autora, 

afirma que a matricula da autora encontra-se cancelada, regularidade na 

prestação do serviço, requerendo a improcedência da ação, juntando 

extrato financeiro. Em audiência de instrução foi, a parte autora em seu 

depoimento pessoal, confirmou o ocorrido nos seguintes termos: “fui 

transferida de Rondonópolis para Campo Verde, a gente fazia as provas 

separada de outros alunos e ficava tudo arquivado; enviava os boletos; 

eles vão me reprovando e eu nunca consigo concluir o curso; meus 

colegas concluíram o curso e coloram grau e eu não, concluir com eles; na 

hora da prova não vinha prova em meu nome; a matéria que reprovei eu 

aguei ela e a única coisa que estou devendo lá é a segunda parte do 

estagio; não tinha acesso e não tinha nada; o TCC foi apresentado e fala 

que reprovei de varias matérias; desde 2016 eu estou trabalhando na área 

e não tenho o certificado de conclusão de curso; não liberaram acesso ao 

portal porque alegaram que eu não tinha vinculo com a instituição.”, 

revelando que assiste razão em seu pleito. A oitiva da testemunha 

arrolada pela autora, a Srª Alessandra Amorim de Souza Campos, 

compromissadas, respondeu as perguntas nos seguintes termos: “na 

época a gente tinha amigos em comum, nós fizemos trabalho juntos pra 

colar grau e uma delas não passou, que foi a Rosana; as outras foram 

aprovadas e ela não; eu estudei lá na instituição.”. Desta forma, findada a 

instrução, verifico que a parte reclamada não apresentou aos autos 

qualquer motivo licito ou documentos hábeis a desconstituir a pretensão 

da parte autora, bem como, não apresentou provas da reprovação da 

autor capazes de comprovar suas alegações, tendo em vista que em 

momento algum a parte Ré produziu provas em seu favor, conforme foi 

proporcionado em audiência de instrução. É fato incontroverso, e das 

provas documentais carreadas nos autos, que a Autora necessita da 

regularização das notas no sistema e liberação da matéria pendente, 

denominada de “ESTAGIO SUPERVISIONADO II”, para concluir seu curso 

superior de administração de empresas. A reclamada defende a 

inexistência de dano moral, alegando que a matricula da autora consta 

como cancelada, porém, não trouxe aos autos documentos que 

desconstitua o direito da autora no que tange ao pedido de regularização 

das notas e liberação para cursar o estagio supervisionado, matéria que 

se encontra pendente para conclusão do curso. Todavia, valido expressar 

que caberia a ré proceder com a juntada de documentação aos autos 

frente ao instituto da inversão do ônus da prova, não o fazendo em tempo 

hábil, entendo que encontra-se precluso juntada posterior apresentação 

da defesa. Destarte, no caso em comento, deve prevalecer a versão da 

parte reclamante, devidamente abalizada, notadamente porque cabia à 

empresa reclamada comprovar que atendeu prontamente a ocorrência, 

referente à solicitação de regularização das notas no sistema e liberação 

da matéria pendente, denominada de “ESTAGIO SUPERVISIONADO II”. 

Portanto, o ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar que a autora já havia 

cursado a matéria referida ao estagio supervisionado. Portanto, a 

obrigação de fazer no que tange somente à liberação da matéria de 

estágio supervisionado e a regularização da nota no sistema da aluna ora 

autora, são medidas que se impõe. II – Dano Moral A controvérsia cinge-se 

em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em danos 

morais, bem como se da respectiva conduta há que se reconhecer a 

ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a caracterização da 

obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre 

a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a parte Autora a 

reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que o 

impedimento de acesso ao sistema de lançamento de trabalhos 

acadêmicos, porém, não demonstrou o nexo causal em relação ao dano 

moral. Não há como se acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. 

Em que pese restar provado que houve impedimento da autora em cursar 

a matéria pendente, a parte autora não demonstrou de modo satisfatório 

se existia algum fatos relacionado à ausência de envio de trabalhos 

acadêmicos que corroborasse com a lesão do direito em sua esfera moral 

já que alega que em outras disciplinas encontra-se aprovada, ocasião em 

que não há como se reconhecer que o referido impedimento tenha 

causado a Autora danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo 

assim, é possível crer que tal impedimento acarreta somente meros 

aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há se 

não o da procedência em parte do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2- Determino que a reclamada proceda com 

a regularização da “nota da autora em seu sistema”, bem como a liberação 

da matéria pendente denominada de “Estágio Supervisionado II”, caso 

ainda não tenho feito, no prazo de 30 dias, sob pena de aplicação de multa 

diária que fixo no valor de R$ 200,00. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 24 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 
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seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001526-82.2019.811.0051 Polo Ativo: ADEMIR MATEI DORIGON Polo 

Passivo: RELETRON MAQUINAS E EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO 

LTDA e EVEREST REFRIGERAÇÃO INSDUTRIA E COMERCIO LTDA Vistos 

e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de obrigação de fazer 

ajuizada por ADEMIR MATEI DORIGON contra RELETRON MAQUINAS E 

EQUIPAMENTOS DE REFRIGERAÇÃO LTDA e EVEREST REFRIGERAÇÃO 

INSDUTRIA E COMERCIO LTDA objetivando a substituição do produto 

defeituoso e indenização por danos morais. A reclamada RELETRON 

apresentou defesa em audiência, sustentando o desconhecimento dos 

fatos alegados pelo autor, defendendo que não poderia intervir por se 

tratar de responsabilidade do fabricante, requerendo a improcedência da 

ação. A reclamada EVEREST alega na peça defensiva preliminar de 

inépcia da inicial e incompetência do Juizado Especial em razão da 

necessidade de pericia técnica, no mérito, aduz ausência de 

responsabilidade, entende pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova, afirmando serem inexistentes os danos morais, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de inépcia da 

inicial arguida pela Requerida se confunde com o mérito e com ele será 

analisada, restando prejudicada a preliminar suscitada. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial não merece prosperar, 

tendo em vista que foram juntado aos autos documentos suficientes para 

a identificação dos pedidos da parte autora, restando claro a 

desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da 

Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. 

Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Consta dos autos que o Autor 

efetuou uma compra junto a Requerida de 01 MAQUINA DE GELO EGC-100 

EVEREST-R no valor de R$ 9.150,00, sendo que referido produto foi 

entregue ao autor apresentando defeitos com 15 dias de funcionamento, 

sendo que em contato com a reclamada Reletron, esta o encaminhou para 

assistência técnica, onde nada foi resolvido, sendo aconselhado pelo 

técnico da reclamada Everest a efetuar a compra de estabilizador no valor 

de R$ 1.240,87, juntando aos autos, nota fiscal (Id 20794616), ocasião em 

que não obteve êxito na troca do produto, requerendo a substituição da 

maquina, restituição de valor e dano moral. A Reclamada RELETRON 

apresentou defesa em audiência, sustentando o desconhecimento dos 

fatos alegados pelo autor, defendendo que não poderia intervir por se 

tratar de responsabilidade do fabricante, requerendo a improcedência da 

ação. Por outro lado, a Ré EVEREST, aduz ausência de responsabilidade, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, afirmando 

serem inexistentes os danos morais, requerendo a improcedência da 

ação. De fato, em primeiro plano, anoto que restam comprovados por meio 

da documentação juntada aos autos que assiste razão o Autor. Vê-se que 

a documentação juntada à inicial comprova a compra dos produtos junto à 

reclamada RELETRON e que esta não solucionou o problema do no prazo 

legal, tendo em vista que a Ré se manteve inerte e não providenciou a 

assistência necessária, sendo que referido problema também não foi 

resolvido pela reclamada EVEREST, conforme consta nos autos. Conforme 

art. 18, §1º, I, “Não sendo o vício sanado no prazo máximo de trinta dias, 

pode o consumidor exigir, alternativamente e à sua escolha:; I - a 

substituição do produto por outro da mesma espécie, em perfeitas 

condições de uso;”. No caso dos autos observa-se que não houve o 

efetivo conserto/troca do produto dentro do prazo determinado em Lei, e 

que e as reclamadas nada resolveram até o momento do protocolo da 

ação, fazendo jus a parte autora postular a substituição imediata do 

produto adquirido junto a Ré RELETRON. Ademais a reclamada não juntou 

aos autos documento que comprova a troca do produto. Todavia, 

verifica-se dos autos que esta somente entregou o produto perseguido 

pelo Autor em face da determinação deste Juízo que deferiu em caráter de 

liminar a substituição do produto defeituoso. Entendo que no caso em tela, 

a relação jurídica existente entre as partes litigantes é tipicamente de 

consumo, atraindo a aplicação do Código de Defesa do Consumidor à lide. 

Assim, a responsabilidade é objetiva, prevista no artigo 12 e 18 da Lei 

8.078/90, ocasião em que resta comprovada a falha na prestação do 

serviço, consubstanciada com o defeito apresentado referente ao produto 

adquirido pelo consumidor, ocasião em que a fornecedora e o fabricante 

deve responder pelos danos experimentados pelo Autor, considerando a 

assunção dos riscos do empreendimento, a falta de previsão de isenção 

de sua responsabilidade no que diz respeito à entrega do produto. O ônus 

de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo 

do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, CPC. Porém, por se 

tratar a matéria de relação consumerista e em virtude da inversão do ônus 

da prova, a parte Ré não consegui comprovar fato extintivo ou 

modificativo do direito do Autor. Dessa forma, dos autos extrai-se que a 

Ré não se desincumbiu de seu ônus, pois não juntou qualquer documento 

que possibilitasse comprovar suas assertivas. Portanto, a Ré informa o 

cumprimento da ordem liminar judicial em face da troca do produto 

adquirido pelo autor, demonstrando seu cumprimento integral. Dessa 

forma, há de se reconhecer o cumprimento da liminar pela Ré em face da 

obrigação de fazer requerida pelo Autor. III – Do dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a 

parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto 

que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu 

nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em 

relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da parte 

Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve atraso na 

troca do produto adquirido junto às reclamadas, a parte autora não 

demonstrou de modo satisfatório se existia alguma restrição em seu nome 

por meio de certidão expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito 

SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou se existiu fatos que 

corroborasse com a lesão do direito em sua esfera moral, ocasião em que 

não há como se reconhecer que referida demora no conserto e na troca 

do produto tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a demora na troca do 

produto acarretou somente meros aborrecimentos. Não há dúvida de que 

a situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no 

entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de 

dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 
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relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. IV – Dano Material Em relação aos 

danos materiais, extrai-se da documentação juntada aos autos que, as 

despesas com a aquisição do estabilizador indicado pelo técnico da 

EVEREST. Nesta esteira, o pleito do Autor em relação ao dano material, há 

de ser deferido, devendo a reclamada EVEREST restituir o valor de R$ 

1.240,87. Quanto aos Honorários do advogado dativo nomeada por este 

Juízo, como se sabe, a Defensoria Pública é obrigação do Estado, que 

deve assegurar aos menos favorecidos o sagrado e irrenunciável direito a 

um advogado, cujo profissional deve zelar pelos interesses da parte 

hipossuficiente. Analisando os autos, observo que a advogada dativo da 

parte Reclamante, desempenhou o mister, atuando com presteza e 

responsabilidade, sempre observando os princípios legais e a técnica 

jurídica necessária à função, de forma que deve ser indenizado pelo 

Estado em face do relevante serviço prestado. Assim, caminho outro não 

há senão o da procedência do pedido inicial. V – Dispositivo Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PACIALMENTE PROCEDENTE e: 1 – JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por danos morais; 3- Condeno a reclamada EVEREST a 

restituir o valor de R$ 1.240,87 (hum mil duzentos e quarenta reais e 

oitenta e sete centavos), a titulo de dano material; 3- Determino que os 

valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil. Torno Definitiva a liminar anteriormente 

concedida. ARBITRO em 1.000,00 (hum mil reais) os honorários 

advocatícios a serem pagos pelo Estado de Mato Grosso a advogada 

nomeada, com fundamento no art. 22, §§ 1º e 3º, do Estatuto da 

Advocacia e Ordem dos Advogados do Brasil e considerando, ainda, a 

Tabela de Honorários estabelecida pela Seção da Ordem dos Advogados 

de Mato Grosso, conforme remansoso entendimento jurisprudencial (STF, 

RE 160.483, DJU 27.9.85, p. 166.019 e RECrim 103.952, 2ª Turma, em 

13.9.85, DJU 4.10.85, p. 17.207). Expeça-se certidão. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquive-se. P.R.I.C. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

02 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

8020041-85.2015.811.0051 Polo Ativo: CORNELIO ALVES DOS SANTOS 

Polo Passivo: CLEIDE CARNEIRO DE LIMA Vistos e examinados. Dispenso 

o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se 

de reclamação ajuizada por CORNELIO ALVES DOS SANTOS contra 

CLEIDE CARNEIRO DE LIMA objetivando indenização por danos materiais e 

morais. A parte requerida em peça defensiva alega culpa exclusiva do 

Autor, ausência de danos morais e materiais, requerendo a improcedência 

da ação e a condenação ao pedido contraposto e litigância de má-fé. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito Findada a instrução, verifica-se do termo de audiência que foi 

ouvidas as partes na forma do artigo 385 CPC, ocasião em que somente a 

parte reclamada arrolou testemunhas, sendo estas ouvidas como 

informante deste Juízo em audiência. Por outro lado, o Reclamado não 

arrolou testemunhas, vindo os autos concluso. Em análise aos autos, 

diante do Boletim de Ocorrência em anexo na inicial (Id 1312151), 

observa-se que o acidente ocorreu quando o veiculo do Autor trafegava 

pela Avenida Arnaldo Eckert e o veiculo reclamante estava parado no 

cruzamento da Rua João Pessoa com Avenida Arnaldo Eckert. Da inicial 

encontra-se anexo fotos do veiculo do autor (Id 1312161, 1312160, 

1312157, 1312156, 1312155 e 1312152), orçamentos (Ids 1312158 e 

1312154) como meio de prova do dano material Em defesa, a Reclamada 

afirma que o Autor vinha em alta velocidade e por isso colidiu com seu 

veiculo vindo a danificar para-lama, para-choque e que o Autor arrastou 

seu veiculo por um determinado espaço, requerendo a improcedência da 

ação. Na audiência de instrução, extrai do depoimento pessoal da parte 

autora, que: “que eu estava subindo na Avenida sentido Avenida Mato 

Grosso; subindo, ela veio e bateu de cheio no meu carro e bateu na placa 

PARE; ela vinha abusando, correndo; ela não respeitou a placa PARE, sei 

que tinha a placa PARE e ela não parou; choque do veiculo lado esquerdo, 

estragou para-lama, para-brisa, farol e capo; pra mim ela não propôs 

acordo; naquele tempo a rua subia e descia; ela vinha cruzada a Avenida; 

dentro do carro dela tinha criança; estava na velocidade de 30 por hora; 

para-choque, para-lama, farol, trincou para-brisa, retrovisor; ela invadiu a 

preferencial e bateu no meu veiculo.” A Ré em seu depoimento pessoal, 

declarou que: “nesse dia eu sair de manha cedo, vim trazer dois bolos que 

era dia das crianças; dei seta pra sair na minha mão e nesse intervalo ele 

veio e bateu; eu estava na esquina parada, eu ia entrar na pista 

preferencial, eu vi ele na outra esquina e quando dei seta, ele bateu no 

meu carro; bateu no para-choque, bem na quina do Voyage; Srº Cornelio 

me disse que nem tinha me visto, ele bateu do lado do passageiro; não 

cruzei na frente dele, estava parada; para-choque do carro dele estava 

tudo amarrado, no farol já tinha sinal que estava bem batido; eu estava 

parada e ele veio e bateu; ele veio de uma esquina para outra; o meu 

prejuízo foi no valor de R$ 5.000,00 e pouquinho; liguei pra ele e falei, 

vamos consertar os dois carros juntos, ai a gente divide, ele não aceitou.” 

A Informante da Autora, a Srª Juliane Moro Scariot, declarou que: “no dia 

do acidente eu estava de passageiro com a Cleide com meu filho; lembro 

que realmente ele veio em nós e fomos arrastados para frente; do 

acidente em si, eu estava dando atenção para o bebê; bateu um 

pouquinho da frente do lado passageiro, lado direito; o máximo que 

estragou foi o para-choque; a gente foi arrastada porque fomos 

arrastados até um certo pedaço; Já a Informante da Autora, a Srª Zedenir 

Moro Scariot, declarou que: “ela saiu, ele pegou nós e foi empurrando nós 

ate em cima da calçada; bateu do lado direito; estragou para-lama, 

para-choque, capo e pneu; no veiculo dele só o para-lama, o capo estava 

amarrado com uma corda; Srº Cornelio que bateu no carro da Cleide; a 

Dona Cleide parou no PARE; Nesta esteira, entendo que é de inteira 

responsabilidade das partes o ilícito cometido no transito, tendo em vista 

que motoristas de veículos automotores devem sempre manter cautela ao 

dirigir seus veículos, conforme preconiza o artigo 28 da Lei 9.503/97, 

inclusive em situações de extrema, como é caso dos autos, ocasião em 

que descrevo referido dispositivo, vejamos: Artigo 28 - O condutor 

deverá, a todo momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com 

atenção e cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. (grifei). 

Assim não resta duvida que referida conduta da parte autora resultou no 

acidente, porém, é destacável junto ao depoimento pessoal das partes, 

que o próprio Autor foi causador do acidente, pois este trafegava na 

Avenida Arnaldo Eckert, sem a devida segurança vindo a colidir com o 
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veiculo da reclamada que esta parado no cruzamento das vias, conforme 

determina artigo 29, inciso II da Lei 9.503/97, vejamos: Artigo 29 - O 

trânsito de veículos nas vias terrestres abertas à circulação obedecerá às 

seguintes normas: (...); II - o condutor deverá guardar distância de 

segurança lateral e frontal entre o seu e os demais veículos, bem como em 

relação ao bordo da pista, considerando-se, no momento, a velocidade e 

as condições do local, da circulação, do veículo e as condições climáticas; 

(grifei). Diante da explanação da analise do mérito resta demonstrado que, 

o referido acidente decorre de falha humana, ou seja, ausência do dever 

de cautela no momento de exercer a dirigibilidade de veículos automotores, 

restando provado que as partes, tanto réu como autora, foram 

responsável pelo acidente ocorrido com os mesmos. Por outro lado, 

competia à parte Autora provar que os danos decorreram da situação 

alegada, ônus do qual não se desincumbiu, nos termos do inciso I do art. 

373 do Código de Processo Civil. Feitas colocações do conjunto probatório 

fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto 

à parte Autora. No entanto esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano material indenizável. Portanto, não há como reconhecer 

a responsabilidade civil, bem como os danos materiais, ante a ausência de 

provas que atingisse a responsabilidade da Requerida. II – Dano Moral 

Quanto aos danos morais, o Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. No caso dos autos, observa-se 

que o que ocorreu foi tão somente a colisão entre os veículos, não há 

dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no 

entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre 

que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar 

o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

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

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de 

sentença para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 

27 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002940-18.2019.811.0051 Polo Ativo: JOÃO VICENTE GARRIDO Polo 

Passivo: SKY SERVIÇO DE BANDA LARGA LTDA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por JOÃO VICENTE 

GARRIDO contra SKY SERVIÇO BANDA LARGA LTDA objetivando 

indenização por danos morais em face de inscrição indevida de seu nome 

e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida em peça 

defensiva suscita preliminares de retificação do polo passivo, 

incompetência territorial, impugnação a justiça gratuita, qualificação da 

parte autora, ausência de tentativa de solução do problema nas vias 

administrativas e perda do objeto por cumprimento prévio, no mérito, afirma 

que agiu em seu exercício regular de direito, alega inexistência dos danos 

morais e a legalidade na cobrança ante a regular contratação, entende ser 

incabível a inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da 

ação e a condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares 

de retificação do polo passivo, qualificação da parte autora, ausência de 

tentativa de solução do problema nas vias administrativas e perda do 

objeto por cumprimento prévio arguida pela ré, se confundem com o mérito 

e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares 

suscitada. Em relação a preliminar de incompetência territorial, não há 

como acolher, tendo em vista que a discussão nestes autos trata-se de 

relação consumerista e por se tratar de parte hipossuficiente, a 

propositura da ação independe do domicilio do Autor, que neste caso é o 

consumidor, motivo pelo qual afasto a preliminar suscitada. No que tange a 

preliminar de impugnação à justiça gratuita não merece acolhimento tendo 

em vista que o acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau 

de jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas, conforme 

autoriza o artigo 54 da Lei 9.099/95, restando prejudicada a preliminar 

suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos 

que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois efetuou o 

cancelamento do serviço no mês 11.2018, informando que após o 

cancelamento a reclamada efetuou cobranças com lançamentos de 

faturas inserindo seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes, 

juntando e-mail (Id 25568121 e 25568111), protocolos, processo PROCON 

(Id 25568129), bem como a certidão SPC como prova da negativação 

indevida (Id 25568139). A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível tendo em vista a 

regularidade na contratação, em virtude da contratação do plano de TV, 

afirmando serem inexistentes os danos morais em face da inadimplência 

do autor, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito e que o 

pedido de cancelamento somente ocorreu na data de 31.03.2019. 

Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo 

a improcedência da ação. Apesar de sedutores os argumentos da 

reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 
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comprovar suas assertivas, posto que não juntou nenhuma solicitação do 

reclamante ou até mesmo a gravação do pedido de cancelamento, tendo 

em vista que as telas sistêmicas em anexo a defesa não faz prova da 

exigibilidade e certeza do crédito, restando comprovado sua conduta 

ilícita. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em que pese às alegações 

da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito, 

pois esta possuía meios de demonstrar com clareza a data da ocorrência 

do cancelamento do serviço em nome do Autor por meios de gravação, 

restando preclusa sua produção de prova. Por outro lado, o Autor juntou 

aos autos os e-mails (Id 25568121 e 25568111) referente ao pedido de 

solução da cobrança, protocolos de cancelamento do plano, processo 

PROCON (Id 25568129), bem como a certidão SPC como prova da 

negativação indevida (Id 25568139), revelando que o Autor assiste razão 

em seu pleito. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. III – Do Dano Moral A possibilidade 

de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais 

se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

ausência de relação jurídica frente ao cancelamento do plano, efetuou 

cobranças, inseriu e manteve o nome e CPF da parte reclamante nos 

órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. 

Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para concluir transação 

comercial, o que lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir 

restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA 

CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. 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. 2. Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre 

as partes e consequentemente a responsabilidade pela obrigação que 

ocasionou a negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do 

Código de Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus 

quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, devendo ser observado que cópias de telas de computador não 

se prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e 

dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 5.000,00 

(cinco mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 07 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001098-71.2019.811.0051 Polo Ativo: TARCISIO SCHROETER Polo 

Passivo: TRANSPORTE UNIVERSO LTDA e E. DE ARAUJO MARCELINO - 

ME Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por TARCISIO SCHROETER contra TRANSPORTE UNIVERSO 

LTDA e E. DE ARAUJO MARCELINO - ME objetivando indenização por 

danos morais em face de inscrição indevida de seu nome e CPF junto ao 

cadastro de inadimplentes. A parte requerida TRANSPORTE UNIVERSO em 

peça defensiva, alega exercício regular de direito em face da regularidade 

na contratação, afirma serem inexistente os danos morais em virtude de 

que a restrição foi licita frente ausência de pagamento do frete, 

requerendo ainda a improcedência da ação. A parte requerida E. DE 

ARAÚJO devidamente citado (Id 26872813), não compareceu em 

audiência de conciliação (Id 28745701), tampouco apresentou defesa nos 

autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito De início, observo que a citação feita por Oficial de 

Justiça (Id 26871813) é suficiente para a regularidade do ato conforme 

artigos 242 e 246, II ambos do Código de Processo Civil, não havendo em 

que se falar em nulidade. Assim, apesar de devidamente citada, conforme 

Citação positivo juntado aos autos (Id 26871813), o Reclamado E. DE 

ARAUJO não compareceu à audiência de conciliação (Id 28745701), 

porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente 

data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, 

forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Deste modo, verifica-se dos autos que a 

parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois celebrou negocio de 

compra de telhas a serem usadas em uma edificação ficando combinado 

que o imposto e a entrega ficaria sob responsabilidade do reclamado E. DE 

ARAÚJO, ocasião em que o reclamado TRANSPORTE UNIVERSO de forma 

indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, 

juntando e-mail (Id 10048695), Nota Fiscal (Id 10048655), comprovante de 

pagamento (Id 10048665) e certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida (Id 10048641) e comprovante de pagamento do frete 

(Id 15249197). A reclamada alega que não praticou nenhum ato ilícito e 

que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista a 

regularidade na contratação, afirmando serem inexistentes os danos 

morais em virtude da ausência de pagamento do frete, pois agiu dentro de 

seu exercício regular de direito, requerendo a improcedência da ação. 

Apesar de sedutores os argumentos do reclamado TRANSPORTE 

UNIVERSO, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este tenha sido contratado diretamente com o Autor, já que 

este junta em sua inicial e-mail, onde o reclamado E. DE ARAUJO se 

responsabiliza pelo pagamento do frente (Id 10048695). Assim, o 

reclamado TANSPORTE UNIVERSO não demonstrou de modo satisfatório 

se o débito, objeto da restrição era realmente devido ao tempo de sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade e 

certeza, que corroborasse com suas alegações. O reclamado 

TRANSPORTE UNIVERSO se limitou a sua defesa somente em afirmar que 

o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que juntou somente comprovante de recebimento 

da mercadoria (Id 20036201) e e-mail (Id 20036202), sendo tais 

documentos somente faz prova da entrega do produto adquirido junto ao 

reclamado E. DE ARAUJO, não podendo ser admitido como prova da 

existência de crédito ou da relação jurídica entre o autor e o reclamado 

TRASPORTE UNIVERSO, restando comprovado sua conduta ilícita, pois 

entendo que referido débito havia de ser cobrado diretamente do 

reclamado E. DE ARAUJO e não do reclamante, conforme faz prova o 

e-mail anexo a exordial (Id 10048695). Registro que ao Reclamado E. DE 

ARAUJO foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos autos (Id 

26871813), porém não apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou 

extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De 

fato, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da 

juntada de e-mail (Id 10048695), Nota Fiscal (Id 10048655), comprovante 

de pagamento (Id 10048665) e certidão SPC como meio de prova da 

negativação indevida (Id 10048641) e comprovante de pagamento do frete 

(Id 15249197), devendo ser o reclamado E. DE ARAUJO responsável pela 

falha na prestação do serviço, pois presumem-se como verdadeiros todos 

os fatos alegados pela parte autora. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, os reclamados 

não conseguiram provar fato extintivo ou modificativo do direito do Autor. 

Em que pese às alegações do reclamado TRANSPORTE UNIVERSO e em 

virtude da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu 

ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito discutido nestes 

autos. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos e o reconhecimento da responsabilidade civil dos reclamados, são 

medidas que se impõe. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização 

dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, 

havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois o reclamado TANSPORTE UNIVERSO, de 

forma indevida em virtude da ausência de relação jurídica, efetuou 

cobranças, inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu 

cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 

MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. 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. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 
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indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Do Dano Material 

Verifica-se dos autos que a parte autora efetuou o pagamento do valor do 

frete que era de responsabilidade do reclamado E. DE ARAUJO. Assim, 

entendo que o reclamado TRANSPORTE UNIVERSO deve ser condenado 

aos danos materiais suportado pelo Reclamante no que tange ao 

pagamento do frete, conforme comprovante de pagamento em anexo (Id 

15249197), podendo este cobrar do reclamado E. DE ARAUJO de forma 

regressiva em virtude da natureza do negocio jurídico realizado entre este 

ultimo e o autor. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno os reclamados 

TRANSPORTE UNIVERSO LTDA – ME e E. DE ARAUJO MARCELINO – ME 

de forma solidário ao pagamento de R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2 - Condeno o reclamado TRANSPORTE 

UNIVERSO LTDA - ME ao pagamento de R$ 1.200,00 (hum mil e duzentos 

reais), a titulo de dano material; 3- Determino que os valores da 

condenação pelo dano moral sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. 5- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 

Torno Definitiva Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 08 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001999-68.2019.811.0051 Polo Ativo: LUIZ CARLOS ALVES PINTO Polo 

Passivo: ISMAEL ANTUNES DE BARROS Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LUIZ CARLOS 

ALVES PINTO contra ISMAEL ANTUNES DE BARROS objetivando 

cobrança de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada, 

a reclamada apresentou defesa nos autos alegando a inexistência do 

débito, confessando saldo devedor no valor de R$ 1.800,00, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Observo dos autos que o 

reclamante alega possuir um credito a receber do reclamado no valor de 

R$ 10.914,92, conforme boletos e ordem de serviço (Id 22413379) 

emitidas em favor da ré, devidamente assinada por esta e que não efetuou 

o pagamento. Em defesa, o reclamado alega a inexistência do débito, 

confessando saldo devedor no valor de R$ 1.800,00, sustentando que 

referido valor cobrado já foi devidamente pago, requerendo a 

improcedência da ação. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de celebrar acordo com o Autor, conforme consta no 

termo de conciliação (Id 24177015), porém não apresentou nenhuma 

proposta, bem como fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor em sua defesa, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, 

anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada aos 

autos que assiste razão em partes o autor, conforme se observa dos 

boletos e ordens de serviços anexas a inicial (Id 22413379) devidamente 

assinada pelo Réu. Analisando os documentos anexo a inicial, verifica-se 

que constam 02 ordens de serviços devidamente acompanhadas de 

boletos, restando demonstrados claramente a exigibilidade e certeza do 

referido crédito no valor de R$ 6.734,80, sendo que, referidos boletos faz 

prova do titulo de crédito extrajudicial. Já em relação as demais ordem de 

serviços, que somadas, alcançam o valor de R$ 4.180,12, referido 

documentos encontram-se desacompanhados de boletos, ou seja, 

documento hábil a comprovar a exigibilidade e certeza do crédito cobrado 

pelo autor, não podendo referidas ordens de serviços valerem-se da 

exigibilidade total do crédito. Assim, entendo que o crédito perseguido pelo 

autor referente às 02 ordens de serviços devidamente acompanhadas de 

boletos, demonstram claramente a exigibilidade e certeza do referido 

crédito no valor de R$ 6.734,80 possuindo os requisitos legais, tais como a 

exigibilidade, certeza e liquidez, o que há de ser deferido. Entendo que a 

parte ré deve ser compelida a pagar o débito de forma parcial, pois a 

alegação de que desconhece a inexistência do débito frente ao suposto 

pagamento, deveria ter sido objeto de prova por meio de comprovante de 

pagamento, não o fazendo, torna-se devedor da quantia que deixou de 

quitar. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar parcialmente as alegações do Requerente, em virtude da 

assinatura da ré ser semelhante daquela exarada no termo de conciliação. 

Diante disso, necessário se faz a condenação do reclamado a efetuar o 

pagamento do débito discutido nestes autos referente às 02 ordens de 

serviços devidamente acompanhadas de boletos no valor de R$ 6.734,80, 

é medida que se impõe. Assim, outro caminho não há, senão a parcial 

procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 6.734,80 (seis mil 

setecentos e trinta e quatro reais e oitenta centavos) referente à compra 

de produto; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 
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Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 08 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002243-31.2018.8.11.0051
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ZELIA MARIA PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON GONCALVES DE ANDRADE JUNIOR OAB - MT22367/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JENNIFER ISABELLE ARRUDA E SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002243-31.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA – ME e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: JENNIFER 

ISABELLE ARRUDA E SILVA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, 

como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA – ME 

e ZELIA MARIA PEREIRA contra JENNIFER ISABELLE ARRUDA E SILVA 

objetivando recebimento de valores. Extrai-se do termo de conciliação (Id 

29813735) que a parte Autora devidamente intimada (Id 26435277) 

conforme consta aos autos, não compareceu em audiência, bem como 

não apresentou justificativa em face de sua ausência e ante o lapso 

temporal sem manifestação nos autos da parte interessada, é de impor a 

extinção do feito, conforme autoriza o artigo 51, I da Lei 9.099/95 e como 

consequência a condenação às custas, conforme determina o Enunciado 

28 do FONAJE, vejamos: 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. No mesmo, sentido tem se posicionado a Turma 

Recursal do Estado de Mato Grosso, vejamos: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1ª Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0069103-89.2015.811.0001 Origem: 

Primeiro Juizado Especial Cível de Cuiabá-MT Recorrente: Josiane Queli 

Oliveira Pires Recorrida: Negresco S.A. - Crédito Financiamento e 

Investimento. EMENTA RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DA PARTE 

REQUERENTE NA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. EXTINÇÃO DO 

PROCESSO COM FULCRO NO ARTIGO 51, I DA LEI Nº 9.099/95. 

CONDENAÇÃO EM CUSTAS. ENUNCIADO 28 DO FONAJE. RECURSO NÃO 

PROVIDO. Não comparecendo a parte requerente a qualquer das 

audiências do processo, ele deverá ser extinto, conforme regra do artigo 

51, I da Lei nº 9.099/95. “Havendo extinção do processo com base no 

inciso I, do art. 51, da Lei 9.099/1995, é necessária a condenação em 

custas.” (Enunciado 28 do FONAJE). Sentença mantida. VOTO 

Dispensado o relatório, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia 

Turma: A douta magistrada que prolatou a sentença analisou com 

percuciência as alegações das partes e as provas dos autos, aplicando 

com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser mantida. Transcrevo 

excertos da respeitável sentença: “(...) A parte promovente, embora 

devidamente intimada para a audiência de conciliação, deixou de 

comparecer e não apresentou qualquer justificativa. No Juizado Especial a 

presença das partes nas audiências é obrigatória e, nesse sentido, dispõe 

o Enunciado nº 20 do FONAJE ? Fórum Nacional dos Juizados Especiais: ?

O comparecimento pessoal da parte às audiências é obrigatório. A pessoa 

jurídica poderá ser representada por preposto.? Em caso de ausência da 

parte promovente, em qualquer das audiências, o artigo 51, I, da Lei nº 

9.099/95 prevê a extinção do processo: ?Art. 51. Extingue-se o processo, 

além dos casos previstos em lei: I - quando o autor deixar de comparecer 

a qualquer das audiências do processo?. JULGO EXTINTO o presente 

feito, nos termos do artigo 51, inciso I, da Lei n. 9.099/95 e, em 

consequência, condeno a parte promovente ao pagamento das custas 

processuais, conforme orientação contida no Enunciado nº 28, do 

FONAJE. (...)” Acrescento, ainda, que o fato da parte recorrente se 

declarar pobre na forma da lei não tem o condão de afastar a condenação 

ao pagamento das custas processuais. Não tendo ela comparecido à 

sessão de conciliação sem apresentar justificativa prévia para sua 

ausência, imperiosa a extinção do processo com fundamento no artigo 51, 

I da Lei nº 9.099/95, com a condenação da parte ao pagamento das 

custas processuais, conforme Enunciado 28 do Fórum Nacional de 

Juizados Especiais. Pelo exposto, nego provimento ao recurso. Condeno a 

parte recorrente ao pagamento dos honorários advocatícios que fixo em 

10% (dez por cento) sobre o valor da causa, ficando suspensa a 

exigibilidade enquanto perdurar a impossibilidade de custeio das despesas 

do processo, tendo como limite temporal a ocorrência da prescrição. É 

como voto. NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Procedimento do 

Juizado Especial Cível 691038920158110001/2016, Turma Recursal Única, 

Julgado em 19/10/2016, Publicado no DJE 19/10/2016). Assim, outro 

caminho não há, senão a extinção do feito sem resolução do mérito em 

face da ausência injustificada da parte Autora. I - Dispositivo Diante do 

desinteresse demonstrado pela parte Autora, que, embora devidamente 

intimada (Id 26435277), não compareceu à audiência de conciliação (Id 

29813735), com fundamento no art. 485, inciso III do CPC c/c o art. 51, 

inciso I, da Lei 9.099/95 e Enunciado 28 do FONAJE, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, sem resolução do mérito. CONDENO a parte Autora ao 

pagamento de custas processuais que fixo no valor de R$ 376,85 e taxa 

no valor de R$ 128,27, a teor do Enunciado 28 do FONAJE. Transitada 

esta em julgado, arquivem-se os presentes autos, observadas as 

formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, 

nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença 

para fins de homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 08 de abril 

de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO 

na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma do art. 40 da Lei 

9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os seus jurídicos e 

legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO 

ainda, que havendo pagamento voluntário da condenação e concordância 

do Exequente com o valor depositado, EXPEÇA-SE alvará para o 

levantamento, sem necessidade de nova determinação judicial. Tudo 

cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, solicitado o cumprimento de 

sentença, já com o cálculo acompanhando o pedido, DETERMINO que haja 

o impulsionamento pela Secretaria para que o Executado seja intimado 

para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, devendo ainda ser feita a 

conversão do tipo de ação no sistema. Não havendo manifestação das 

partes em qualquer das hipóteses, ARQUIVE-SE. Às providências, 

expedindo-se o necessário. Intimem-se. Cumpra-se. Campo Verde/MT. 

Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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Magistrado(s):
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002326-13.2019.811.0051 Polo Ativo: COLINA AGROPECUARIA LTDA - 

EPP Polo Passivo: JOAQUIM FLORENCIO DOS SANTOS Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 
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I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

COLINA AGROPECUARIA LTDA - EPP contra JOAQUIM FLORENCIO DOS 

SANTOS objetivando cobrança de valores. A parte requerida devidamente 

intimada em audiência preliminar para apresentar defesa no prazo legal 

conforme se observa do termo de conciliação juntada aos autos (Id 

26027498), deixou transcorrer o prazo sem apresentação da 

contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito De início, observo que a intimação efetuada no ato da 

audiência preliminar para apresentação de defesa é devidamente válida. 

Assim, apesar de devidamente intimado, o Reclamado compareceu à 

audiência de conciliação (Id 26027498), porém não apresentou defesa nos 

autos no prazo legal. Todavia, verifica-se que a reclamada deixou de 

apresentar contestação dentro do prazo legal, logo, a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência 

do artigo 344 do CPC/15, e da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: Artigo 344 - Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Haja vista que a reclamada compareceu 

à audiência preliminar, porém não apresentou contestação apesar de 

devidamente intimado, há de se decretar sua revelia, conforme autoriza o 

artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme 

determina Sumula nº 11 da Turma Recursal Única, necessário se faz 

analise das provas carreadas aos autos pela parte Autora. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação ocorrida em audiência de 

conciliação, conforme consta nos autos (Id 26027498), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa das 

notas promissórias anexa a inicial devidamente assinada pela ré (Id 

23642402). A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui 

um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos que 

esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo 

a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 589,76, comprovando a exigibilidade do 

crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 589,76 (quinhentos e oitenta e nove reais e setenta e 

seis centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino que os 

valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 08 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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(ADVOGADO(A))
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002603-29.2019.811.0051 Polo Ativo: F.F ARTIGOS DO VESTUARIO 

LTDA - ME Polo Passivo: EDILAINE AUGUSTA DA ROCHA Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por F.F 

ARTIGOS DOS VESTUARIO LTDA - ME contra EDILAINE AUGUSTA DA 

ROCHA objetivando cobrança de valores referente à venda de produtos. 

Devidamente citada (Id 25829693), a parte reclamada não compareceu em 

audiência, conforme consta no termo (Id 27540931), bem como não 

apresentou contestação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que a 

citação feita por Oficial de Justiça (Id 25829693) é suficiente para a 

regularidade do ato conforme artigos 242 e 246, II ambos do Código de 

Processo Civil, não havendo em que se falar em nulidade. Assim, apesar 

de devidamente citada, conforme Citação positivo juntado aos autos (Id 

25829693), a Reclamada não compareceu à audiência de conciliação (Id 

27540931), porém não apresentou defesa nos autos, ocasião em que até 

a presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal 

arte, forçosa é a aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se 

verdadeiros os fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da 

Lei n. 9.099/95 e Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia 

fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que 

esta presunção é relativa, não importando necessariamente em 

procedência total do pedido. Desta feita, apesar da inércia da parte 

reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, averiguando se os 

fundamentos por ele expendidos possuem guarida no direito e na 

jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe 

dado à oportunidade de produzir provas e apresentar defesa nos autos 

por meio da citação, conforme consta nos autos (Id 25829693), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa da nota 

anexa a inicial (Id 24576451) devidamente assinada pela ré. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que os Autores possui um crédito a receber da 

Reclamada referente à venda de produtos que esta não efetuou o 

pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial a nota do 

saldo devedor, representando o montante devidamente o valor de R$ 

896,69, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho não 

há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais considerações, 

com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do 

Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- 

Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 896,69 (oitocentos e 

noventa e seis reais e sessenta e nove centavos) referente à compra de 

produto; 2- Determino que os valores da condenação pelo dano material 

sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 
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desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 08 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001794-39.2019.811.0051 Polo Ativo: EVERSON DA SILVA CORREA Polo 

Passivo: CLARO S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por EVERSON DA SILVA CORREA 

contra CLARO S.A objetivando declaração de inexistência de débito e 

indenização por danos morais. A parte requerida em peça defensiva, 

afirma à legitimidade da cobrança e regularidade na contratação juntando 

tela sistêmica e faturas, defende o exercício regular de direito, a 

inexistência de danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito 

Verifica-se dos autos que a reclamante se insurge de cobrança indevida 

referente a plano contratado junto a reclamada no valor de R$ 42,90, 

ocasião em que após o aumento do valor do plano, solicitou o 

cancelamento junto a ré efetuando o pagamento no valor de R$ 61,23, 

juntando comprovante de pagamento (Id 21809402) e vários protocolos em 

sua inicial, como meio de prova da cobrança indevida. A reclamada alega 

em sua defesa legitimidade da cobrança e regularidade na contratação 

juntando tela sistêmica e faturas, defende o exercício regular de direito 

frente a fatura gerada após o cancelamento, pois se trata de débito 

anterior a rescisão do contrato de telefonia, defende a inexistência de 

danos morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo ainda a improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada não 

logrou em comprovar os fatos alegados em relação aos termos da 

contratação do serviço ofertado por esta ao Autor. Por outro lado, a tela 

juntada guarda relação com os argumentos do Autor em sua inicial bem 

como na narração dos fatos, principalmente no que tange ao pagamento 

da fatura cobrada no valor de R$ 61,23, restando claro a ineficiência da 

prova produzida pela Ré. Ademais, a Reclamada não juntou nenhuma 

prova em face da existência do débito em aberto que corroborasse com 

sua fundamentação exposta na defesa, ocasião em que as telas 

sistêmicas anexo a defesa não faz prova da exigibilidade e certeza do 

crédito, motivo pelo qual, não há como ser admitida neste caso. Assim, 

entendo que restou comprovado pelo Autor a cobrança indevida por parte 

da Reclamada em face dos serviços de telefonia que foram cancelados 

pelo Autor, conforme se verifica de vários protocolos anexo a inicial. 

Sendo assim, em se tratando de relação consumerista, a interpretação 

das clausulas contratuais deverão ser interpretadas de forma favorável 

ao consumidor, conforme autoriza os artigos 14, 47 e 51 da Lei 8.078/90, 

motivo pelo qual, assiste razão a Autora. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova conforme 

autoriza o artigo 6º, VIII da Lei 8.078/90 em favor da parte hipossuficiente 

no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

atribuído à parte autora é medida que se impõe. II – Dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula o 

Autor a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que não 

constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e 

CPF ou demonstrou se houve algum dano em sua personalidade. Não há 

como se acolher a pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese restar 

provado que houve a cobrança de valores, a parte autora não demonstrou 

de modo satisfatório se existia alguma restrição em seu nome por meio de 

certidão expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que 

tenha sido inserida pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a 

lesão do direito em sua esfera moral, ocasião em que não há como se 

reconhecer que o referida cobrança tenha causado a Autora danos 

morais passíveis de ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a 

simples cobrança acarreta somente meros aborrecimentos. Não há dúvida 

de que a situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, 

no entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador 

de dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. IV – Do Dano Material Quanto ao 

dano material, verifica-se que o Autor efetuou o pagamento da fatura que 

foi utilizada até a data do cancelamento, motivo qual, há de ser indeferido. 

Assim, caminho outro não há se não o da procedência em parte do pedido 

inicial. IV - Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; 2- Julgo 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais; 3- Declaro 

inexistente o débito discutido nestes autos; Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 08 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 
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seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003256-31.2019.811.0051 Polo Ativo: ELENI ASSUNÇÃO DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ELENI ASSUNÇÃO DA SILVA contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

danos morais em face da suspensão do fornecimento de energia por 

motivo de cobrança indevida, apresentando contas pagas. A parte 

requerida em sua defesa suscita preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, no mérito, alega que não houve suspensão de energia alegada 

pela autora frente ausência de registro em seu sistema, a impossibilidade 

de ressarcimento de danos morais, descabimento da inversão do ônus da 

prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação 

dos pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Primeiramente cumpre analisar a possibilidade da 

aplicação das normas do Código Consumerista ao caso. Em se tratando da 

prestação de serviço público essencial, aplica-se, conforme entendimento 

já sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do 

Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, 

no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras atividades 

elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a 

expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] 

§ 2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração [...]”. Entendendo que existe a relação de consumo 

aludida, o TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos 

se prende à relação de consumo estabelecida entre a agravada e a 

empresa agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica 

e a outra como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação 

de consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se] No mérito, vê-se que a parte reclamante teve a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica em sua propriedade onde 

exerce a atividade rurícola, conforme Boletim de Ocorrência em anexo (Id 

26371169), vários protocolos (Id 26371165), fotos da perda de produtos 

alimentares (Ids 26415818, 26416307 e 26416305), comprovante de 

pagamento de faturas (Ids 26416686 e 26416690) e reclamação perante o 

PROCON (Id 26416338), como meio de prova da suspensão indevida do 

serviço de energia em sua propriedade. Por outro lado, a parte reclamada 

não apresentou aos autos qualquer motivo justo, capaz de justificar a 

suspensão no fornecimento de energia na residência do autor, trazendo 

aos autos somente informações sobre ausência de corte, porém não junta 

nenhum documento que demonstre a veracidade de suas alegações. 

Apesar de a parte reclamada tentar se eximir da responsabilidade, tem-se 

que sua responsabilidade é objetiva, independentemente de culpa, quanto 

à reparação de danos causados aos seus consumidores, por má 

prestação de serviço, nos termos do art. 14 e 22 do Código de Defesa do 

Consumidor. Neste sentido, tem se posicionado a Turma Recursal de Mato 

Grosso, vejamos: E M E N T A RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE 

CONSUMO – REITERADAS INTERRUPÇÕES DE SERVIÇO DE ENERGIA – 

FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – 

SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE 

RECLAMADA – PRELIMINAR DE INCOMPETENCIA TERRITORIAL 

AFASTADA - AUSENCIA DE COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU 

FORÇA MAIOR – ÔNUS DA RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO 

– QUANTUM INDENIZATÓRIO DEVE SER REDUZIDO - - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTO a preliminar de 

incompetência territorial, uma vez que por se tratar de competência 

relativa, é possível a propositura da presente ação no domicilio da parte 

Reclamada. De análise dos autos, vislumbra-se que restou comprovada a 

ocorrência de diversas interrupções do fornecimento de energia elétrica 

na Unidade Consumidora do Recorrente. Por outro lado, a parte Recorrida 

não se desincumbiu do ônus probandi de comprovar fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do consumidor, limitando afirmar ter 

ocorrido caso fortuito/força maior. Assim, a concessionária apesar de não 

ser responsável pelas ocorrências de interrupção de energia, é Recurso 

Inominado nº.: 0048015-87.2018.811.0001 - PROJUDI – CIN (Procedimento 

do Juizado Especial Cível 480158720188110001/2019, , Turma Recursal 

Única, Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Destarte, no 

caso em comento, deve prevalecer a versão da parte reclamante, 

devidamente abalizada, notadamente porque cabia à empresa reclamada 

comprovar que atendeu prontamente a ocorrência e, principalmente, que a 

perda de seus alimentos se deu por outro motivo que não a suspensão de 

energia elétrica, que perdurou por mais de 48 horas. Assim, tem-se que a 

suspensão do fornecimento de energia elétrica foi indevida. Sem 

delongas, diante da suspensão do fornecimento de energia elétrica na 

unidade consumidora da parte Reclamante ter sido ilegal e ante o lapso 

temporal que este ficou sem energia, demonstra a obrigatoriedade da 

Reclamada em reparar os danos ocasionados a parte Autora diante da má 

prestação do seu serviço. Em que pese às alegações da reclamada, esta 

não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a responsabilização pelo ilícito 

praticado, conforme provas em anexo a inicial, é medida que se impõe. III – 

Dano Moral A possibilidade de indenização dos danos morais é questão 

que hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 

1988 pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade 

no seu art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida efetuou a suspensão no fornecimento de energia elétrica na 

propriedade da reclamante, bem como demorou para restabelecer o 

funcionamento do serviço, causando-lhes prejuízos, pois este 

encontrava-se com suas obrigações adimplidas. Isso porque, necessitava 

do fornecimento da energia, tendo em vista que é um bem indispensável à 

vida e a suspensão do referido serviço com as contas pagas gera o 

dever de indenizar. Neste sentido: CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA - 

RESPONSABILIDADE CIVIL - SUSPENSÃO INDEVIDA DO FORNECIMENTO 

DE ENERGIA ELÉTRICA - INADIMPLÊNCIA NÃO VERIFICADA - ATO ILÍCITO 

CARACTERIZADO - OBRIGAÇÃO DE INDENIZAR - QUANTUM MANTIDO. 1 

- Restou demonstrada nos autos a ilicitude do ato praticado pela parte 

Recorrente que, em nítida falha na execução do seu mister, sem verificar 

o adimplemento da fatura, efetuou o corte do serviço de energia elétrica 
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dispensado ao Recorrido. Responsabilidade objetiva da concessionária de 

serviço público, na forma do art. 37, §6º da CF. Dano moral que decorre 

do próprio ato ilícito. 2 - Não há dúvida que a ilegalidade do ato praticado 

pela empresa concessionária fornecedora de energia elétrica em 

suspender os serviços por débitos que não eram devidos pela parte 

Reclamante, implica em dano moral passível de indenização, posto que 

demonstrada a conduta culposa/negligente da concessionária de energia. 

3 - Em tal hipótese, sendo a energia elétrica essencial ao cotidiano de 

qualquer pessoa, é evidente que o usuário, com essa atitude imprópria da 

concessionária, em cuja espécie é aplicável o disposto no artigo 14 da Lei 

nº 8.078/90, sofreu danos de natureza moral, estes representados pelo 

sensível desconforto a que ficou submetido no período em que a energia 

elétrica deixou de lhe ser fornecida estando, pois, demonstrada a 

presença dos pressupostos da obrigação de indenizar 4 - Na fixação da 

reparação por dano extrapatrimonial, incumbe ao julgador, atentando, 

sobretudo, às condições do ofensor, às do ofendido e às do bem jurídico 

lesado, e aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, arbitrar 

quantum que se preste à suficiente recomposição dos prejuízos, sem 

importar, contudo, enriquecimento sem causa da vítima. 5 - Mantém-se o 

valor da indenização por danos morais R$-15.000,00 -, quando 

proporcional e razoável. 6 - Recurso conhecido e não provido. (RI, 

1039/2012, DR. JOÃO BOSCO SOARES DA SILVA, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Data do Julgamento 02/10/2012, Data da publicação no DJE 

11/10/2012) [grifou-se] Reconhecida a existência do dano moral, passo a 

quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta grande dificuldade de 

mensura, principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa 

humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter 

trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 3- Determino que 

os valores da condenação pelo dano moral sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001701-76.2019.811.0051 Polo Ativo: PRODUZA COMERCIO E 

REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS - EIRELI Polo Passivo: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por PRODUZA 

COMÉRICO E REPRESENTAÇÕES DE PRODUTOS AGRICOLAS - EIRELI 

contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando a declaração de inexistência do débito, por não concordar 

com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Contestando a inicial, a Reclamada aduz as preliminares de 

possibilidade de cobrança e suspensão do serviço, incompetência do 

Juizado Especial, impossibilidade da reclamante ser parte no Juizado 

Especial e inépcia da inicial. No mérito, destaca que não praticou qualquer 

ato ilícito e inexistência de dano moral, que realmente houve o efetivo 

consumo de energia, alega legalidade na fatura em face do defeito do 

medidor estar queimado, requerendo a improcedência da ação e a 

condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar As preliminares em face da 

cobrança, possibilidade de suspensão do serviço, bem como inépcia da 

inicial, verifico que estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, afasto as preliminares. No que tange a 

preliminar de incompetência do juizado especial não merece prosperar, 

tendo em vista que foram juntado aos autos documentos suficientes para 

a identificação dos pedidos da parte autora, restando claro a 

desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da 

Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Por 

fim, a preliminar de impossibilidade da autora não poder utilizar deste Juízo, 

entendo que a autora possui os requisitos legais do rito dos Juizados 

estampado no artigo 8º, § 1º, inciso II da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, 

afasto a preliminar ventilada. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Findada 

a instrução, colhido o depoimento das partes na forma do artigo 385 CPC, 

ocasião em que verifico do termo de instrução que não foram arroladas 

testemunhas pelas partes, vindo-me os autos concluso para apreciação 

do mérito. Compulsando-se os autos, nota-se que a cobrança pelo 

consumo de energia elétrica referente à unidade consumidora nº 

6/2236580-3 referente a 02 faturas dos meses de abril de 2019 no valor 

de R$ 1.035,07 e R$ 4.246,90, dirigida a parte Reclamante, alegando que a 

mesma teria utilizado do consumo efetivo de energia em sua propriedade, 

juntando fatura em discussão (Id 21283709), como prova da cobrança 

indevida. Primeiramente cumpre analisar a possibilidade da aplicação das 

normas do Código Consumerista ao caso. Em se tratando da prestação de 

serviço público essencial, aplica-se, conforme entendimento já 

sedimentado pela doutrina e jurisprudência, o Código de Defesa do 

Consumidor, mormente ante a clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, 
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no caput define o “fornecedor” como aquele que, entre outras atividades 

elencadas, desenvolve prestação de serviços. Em seguida, conceitua a 

expressão “serviço” para os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] 

§ 2º- Serviço é qualquer atividade fornecida no mercado de consumo, 

mediante remuneração [...]”. Entendendo que existe a relação de consumo 

aludida, o TJMT, assim já se posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – 

DENUNCIAÇÃO DA LIDE – RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – 

AGRAVO DE INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos 

se prende à relação de consumo estabelecida entre a agravada e a 

empresa agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica 

e a outra como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação 

de consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica da Autora não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado efetivamente a energia menor do que o consumo atual em face do 

medidor encontrar-se com “base violada”, conforme laudo (Id 23230171) e 

foto em anexo (Id 23230167). No presente caso, entendo que a norma 

interna da ANEEL supostamente aplicável à matéria aqui discutida, 

encontra-se abaixo das determinações registradas a Lei 8.078/90, bem 

como a Carta Magna de 1.988, onde se permite uma avaliação de casos 

como estes em defesa dos consumidores que não possui o direito de 

escolha no fornecimento do referido serviço prestados pela reclamada. 

Em audiência de instrução foi proporcionado à parte ré esclarecer os 

fatos em relação à emissão de fatura exorbitante por meio de sua 

testemunha, o Srª Juliana Arruda da silva “declarou que: o que sei é que a 

fatura veio bem exorbitante; perguntada se a preposta achava a fatura 

exorbitante, respondeu que sim; não sei explicar sobre a situação do lacre 

aprovado, informando que deveria ter vindo um técnico”. Desta forma, 

findada a instrução, verifico que a na oitiva da ré, esta demonstra que o 

defeito ocorrido no medidor de consumo é fato que não se pode imputar a 

responsabilidade do consumidor em virtude da ré não ter certeza do 

motivo que ensejou a irregularidade no medidor e o apontamento do laudo 

do INMETRO que aprovou os lacres (sem rompimentos) e por outro lado 

esta afirma em sua oitiva que: “perguntada se a preposta achava a fatura 

exorbitante, respondeu que sim”. Por outro lado, o Autor em sua oitiva 

confirma os fatos alegados em sua inicial, demonstrando que não 

concorreu para as irregularidades apontadas no medidor pela reclamada. 

Assim, entendo que a parte reclamada não apresentou aos autos qualquer 

motivo licito ou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte 

autora, bem como, não apresentou provas de um eventual consumo 

indevido ou em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos 

prova substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em 

vista que em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real 

consumo de energia ou a existência de fatos que ensejasse a 

responsabilidade do autor. Por outro norte, verifica-se que a Ré não 

apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte 

autora, bem como, não apresentou provas de um eventual consumo 

indevido ou em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos 

prova substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em 

vista que em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real 

consumo de energia. O laudo pericial (Id 23230171) traz em seu conteúdo 

varias informações, sendo em que uma dessas informações, esclarece 

que o “Lacre” do medidor de consumo encontra-se aprovado, ou seja, 

livre de violação por parte do consumidor, levando em consideração que 

este não possui referido lacre para retirar e colocar junto ao medidor sem 

que ocorra a violação, motivo pelo qual, o laudo não prova se houve 

ilegalidade na ocorrência do defeito do medidor por parte do reclamante. 

Em analise dos documentos acoplados aos autos pela Ré, verifica-se que 

inexiste documentos hábeis a comprovar de modo satisfatório o defeito no 

medidor de energia em face da violação da base ou que referido problema 

deu-se em razão de defeito ocasionado pelo Autor, sendo assim, referida 

argumentação insuficiente para efeito de emissão da fatura de 

recuperação de consumo. Por outro lado, verifica-se que o Termo de 

Ocorrência de Inspeção (TOI – Id 23230173) traz assinatura da parte 

Autora como demonstração de boa-fé deste. Por outro norte, referido 

documento não demonstra quando, como e porque ocorreu a violação da 

base do medidor de consumo, sendo insuficientes as informações, eis que 

produzida de forma unilateral. Neste sentido, vejamos: APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO PÚBLICO NÃO ESPECIFICADO. ENERGIA ELÉTRICA. 

RECUPERAÇÃO DE CONSUMO NÃO FATURADO. AUSÊNCIA DE PROVA 

CONCRETA A DEMONSTRAR OS FATOS ALEGADOS PELA 

CONCESSIONÁRIA. 1. É ônus da concessionária de energia elétrica 

comprovar as irregularidades na unidade consumidora, em face do que 

dispõem os artigos 333, II, do Código de Processo Civil e 6º, VIII, do Código 

de Defesa do Consumidor, que consagram a inversão do onus probandi. 

2. Ausente prova consistente acerca da alegada fraude no equipamento 

de medição de consumo de energia elétrica, e inexistindo, por outro lado, 

dados que possibilitem analisar a alegada alteração do consumo de 

energia durante o período apontado como irregular, a suscitar ocorrência 

de possível fraude, incabível pretender a concessionária de energia 

elétrica cobrar valores retroativos com base em arbitramentos e a 

produção de provas unilaterais. APELO DESPROVIDO. (Apelação Cível Nº 

70079042081, Primeira Câmara Cível, Tribunal de Justiça do RS, Relator: 

Carlos Roberto Lofego Canibal, Julgado em 21/11/2018). (TJ-RS - AC: 

70079042081 RS, Relator: Carlos Roberto Lofego Canibal, Data de 

Julgamento: 21/11/2018, Primeira Câmara Cível, Data de Publicação: Diário 

da Justiça do dia 04/12/2018). Assim, ressai que a Ré reclamada não 

procedeu da maneira estabelecida, violando os preceitos da legislação 

consumerista. O Código de Defesa do Consumidor veda expressamente 

este comportamento, qual seja a cobrança de verbas ao consumidor 

quando não for dado a este a prévia oportunidade de acompanhar sua 

formação, conteúdo e forma. As afirmações feitas pela Ré em sua defesa 

em relação ao elevado consumo de energia deve ser recebida com 

reservas, cautelas e limites, visto que, esta não apresentou documentos 

hábeis a comprovar o real consumo na residência da Autora. Dessa 

forma, não se revela como prova proveitosa, para indicar que a parte 

Requerente tenha utilizado um consumo a maior, visto que fere os 

princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo legal (art. 

5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por analogia, cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do TJMT, veja-se: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBTIO - NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA VERIFICAÇÃO DE 

IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - OFENSA AOS 

PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - SENTENÇA 

MANTIDA. 1 - Restando evidenciado o defeito no medidor de consumo de 

energia elétrica, não pode ser imputado ao consumidor o cálculo de 

recuperação sem atender aos parâmetros legais de inspeção, com direito 

a ampla defesa e contraditório. 2 - Desconstituição da dívida que se impõe. 

3 - Recurso conhecido e não provido. (RI, 903/2009, DR. YALE SABO 

MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 24/06/2010, Data da 

publicação no DJE 04/11/2010) [grifou-se] No mesmo sentido, tem-se a 

orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de Justiça: 

ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE SEGURANÇA 

IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE DE 

CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. FORNECIMENTO. 

INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] 2. É ilegítimo o corte 

administrativo no fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. 3. Recurso 

Especial não provido. (REsp 816.689/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 17.3.2009) [grifou-se] Dessa forma, resta claro que a 

ação da Ré se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma irregular a 

unidade consumidora da parte Promovente, tendo ameaçado de realizar 

corte de energia. Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança 

realizada mostra-se irregular, haja vista que os valores cobrados 

advieram da alegação de que a parte Requerente utilizava do consumo a 

menor de energia, sendo estes faturados e cobrados nas 02 faturas 

emitidas no mês de abril de 2019, porém, restou comprovado pelo histórico 

de conta em anexo aos autos (Id 23230180), que o maior consumo mensal 

da empresa no ano de 2019 foi no valor de R$ 423,62, assistindo razão à 

autora, fazendo jus a declaração da inexistência do débito discutido. III – 

Do dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é 

apta a ensejar a condenação em danos morais, bem como se da 

respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos 

danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de indenizar 

exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e 

os danos. In casu, postula a Autora a reparação por danos morais sem 

nenhuma razão, posto que não constava no sistema de proteção ao 

crédito uma restrição em seu nome e CPF, corte no fornecimento de 

energia ou demonstrou se houve algum dano em sua personalidade. Não 
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há como se acolher a pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese 

restar provado à cobrança em face da fatura eventual lançada pela Ré, ao 

Autor não demonstrou de modo satisfatório se referida cobrança 

ocasionou dano a sua personalidade, conforme determina a Constituição 

Federal de 1988 em seu artigo 5º, X, ocasião em que não há como se 

reconhecer que a referida conduta da Requerida em relação à cobrança 

da fatura do consumo de energia tenha causado ao Autor danos morais 

passíveis de ressarcimento. Não há dúvida de que a situação apresentada 

causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto 

não pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do Julgamento: 17/10/2017. 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA 

- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, 

torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo. 3- A mera 

cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência 

do débito. 4- Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à 

indenização por danos morais. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento 

do valor que entende indevido, não há que se falar em indenização por 

danos materiais. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês 

de março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 

reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 

que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 79 de 261



tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. IV – Pedido Contraposto Quanto ao 

pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face do lançamento de fatura eventual para cobrança de suposto 

consumo de energia, demonstrando que referido pedido encontra-se sem 

respaldo para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. V - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo Improcedente o 

pedido de indenização por danos morais; 2- JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; 3- Declaro nulo os débitos referente às fatura 

discutidas nestes autos da UC 6/2236580-3, no valor R$ 4.246,90 (quatro 

mil duzentos e quarenta e seis reais e noventa centavos) e R$ 1.035,07 

(hum mil e trinta e cinco reais e sete centavos)com vencimento na data de 

30.07.2019; Torno Definitiva a liminar anteriormente concedida. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 09 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002131-28.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

LAERTE GERALDINO BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA GABRIELA BORGES ANDRADE OAB - MT23735/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):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002131-28.2019.811.0051 Polo Ativo: LAERTE GERALDINO BORGES Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(CENTRAIS ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) Vistos e 

examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LAERTE 

GERALDINO BORGES contra ENERGISA MATO GROSSO (CENTRAIS 

ELÉTRICAS MATOGROSSENSES S.A – CEMAT) objetivando a declaração 

de inexistência do débito, por não concordar com a cobrança abusiva no 

consumo de energia elétrica, bem como danos morais e restituição do 

valor pago. Contestando a inicial, a Reclamada, destaca que não praticou 

qualquer ato ilícito e inexistência de dano moral, que realmente houve o 

efetivo consumo de energia, alega legalidade na fatura, defende a 

impossibilidade de restituição de valores, requerendo a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento das partes na 

forma do artigo 385 CPC, ocasião em que verifico do termo de instrução 

que foi arrolada testemunha pela parte autora, vindo-me os autos 

concluso para apreciação do mérito. Compulsando-se os autos, nota-se 

que há cobrança pelo consumo de energia elétrica referente à unidade 

consumidora nº 6/1235704-2 no valor de R$ 814,11 referente ao mês de 

junho de 2019 e fatura no valor de R$ 712,68 referente ao mês de agosto 

de 2019, dirigida a parte Reclamante, alegando que a mesma teria utilizado 

do consumo efetivo de energia em sua propriedade, juntando comprovante 

de pagamento da fatura do mês de junho de 2019, requerendo a 

restituição do valor e indenização por danos morais. Primeiramente cumpre 

analisar a possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista 

ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público essencial, 

aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e 

jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica do Autor não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado efetivamente a energia com base em cálculos plurimensal, aferida 

pelo medidor de consumo de modo presencial com base na média de 

consumo, e por isso o registro de consumo a mais energia. Pois bem, 

verifica-se da argumentação da Ré que referida medição com base nos 

últimos meses de consumo não merece guarida em virtude da existência 

de cálculos contestáveis, pois ao analisar o histórico de conta trazido aos 

autos pela reclamada (Id 25027053) extrai-se que a media de consumo do 

reclamante entre os meses de outubro de 2018 a julho de 2019 possui 

variação entre 579 a 943 Kwh mensais alcançando valores entre R$ 

334,61 a 477,53 (com base entre os meses 10.2018 a 07.2019), restando 

demonstrando que jamais alcançaria a média cobrada na fatura referente 

aos meses de junho de 2019 com consumo de 1.172 Kwh e agosto de 

2019 com consumo de R$ 1.010 Kwh No presente caso, entendo que a 

norma interna da ANEEL supostamente aplicável à matéria aqui discutida, 

encontra-se abaixo das determinações registradas a Lei 8.078/90, bem 

como a Carta Magna de 1.988, onde se permite uma avaliação de casos 

como estes em defesa dos consumidores que não possui o direito de 

escolha no fornecimento do referido serviço prestados pela reclamada. 

Sendo assim, observo que do Laudo emitido pelo IPEM/MT foi registrado 

que na propriedade do Reclamante não possuía nenhuma irregularidade (id 

25027055), devendo ser a reclamada responsabilizada pelo ilícito ato 

cometido. Em audiência de instrução foi proporcionado à parte ré 

esclarecer os fatos em relação à emissão de fatura exorbitante por meio 

de sua preposta, a Srª Juliana Arruda da silva “declarou que: sei que é 

referente a faturas de julho e agosto e que foram faturadas conforme 

normas da ANATEL; não sei como funciona o procedimento de calculo 

para emissão das faturas; faturas da zona rural é feita de 03 em 03 

meses, o calculo não sei informar; não sei informar porque foi trocado o 

relógio medidor na propriedade do autor; não sei informar se foram 

encontradas irregularidades; não sei informar porque a leitura não foi 

colhida corretamente”. Já a testemunha da parte autora, devidamente 

compromissada, o Srº Valteir Borges do Nascimento “declarou que: sobre 

a fatura na propriedade do Srº Laerte eu não sei; sei do meu lá, que fazem 
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a leitura de 03 em 03 meses e baseiam o calculo da média; eu pago R$ 

67,00 e R$ 57,00, essa faixetária; resido há 19 anos e sempre foi essa 

média; resido lá desde 2005; 01 mês eles fazem a leitura e 02 meses faz 

pela média e o valor sempre foi o mesmo”. Desta forma, findada a 

instrução, verifico que a na oitiva da ré, esta demonstra que não sabe 

como funciona o procedimento de calculo do consumo da energia rural, 

ocasião em que afirma “que foram faturadas conforme normas da 

ANATEL; não sei como funciona o procedimento de calculo para emissão 

das faturas”. Por outro lado, o Autor em sua oitiva confirma os fatos 

alegados em sua inicial, demonstrando que não concorreu para o aumento 

exorbitante no consumo de energia, sustentando que o valor que pagava 

era uma média entre R$ 200,00, R$ 300,00 até R$ 400,00 e que depois da 

troca do relógio, os valores aumentaram de forma considerável. Assim, 

entendo que a parte reclamada não apresentou aos autos qualquer motivo 

licito ou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte autora, 

bem como, não apresentou provas de um eventual consumo indevido ou 

em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos prova 

substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em vista que 

em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real consumo de 

energia ou a existência de fatos que ensejasse a responsabilidade do 

autor. Nesse sentido, verifico que a explicação da ré acerca da forma de 

cobrança das faturas de energia referente aos meses de junho e agosto 

de 2019, não é plausível e tampouco convincente. Assim, inegável o 

reconhecimento de que o procedimento a ser seguido após a 

regularização da leitura do consumo de energia não foi observado pela 

requerida, a qual deixou de comprovar que efetuou os cálculos conforme 

determinado na norma atinente da ANEEL. Por outro norte, verifica-se que 

a Ré não apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da 

parte autora, bem como, não apresentou provas de um eventual consumo 

indevido ou em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos 

prova substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em 

vista que em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real 

consumo de energia. Assim, ressai que a Ré não ofereceu subsídio algum 

a parte Reclamante para que pudesse aferir ou contestar os valores 

apurados, ferindo o princípio constitucional do contraditório e ampla 

defesa. Por outro lado, a própria reclamada juntou aos autos histórico de 

conta/consumo de energia que não ultrapassa o valor de R$ 489,03 (Id 

25027053), comprovando que, o consumo mais elevado do reclamante no 

ano de 2019 atingiu o valor médio de 943 Kwh e não aquele cobrado nas 

faturas em discussão, restando comprovado que os valores cobrados na 

fatura discutido nesta oportunidade, são indevidos. O Código de Defesa 

do Consumidor veda expressamente este comportamento, qual seja a 

cobrança de verbas ao consumidor quando não for dado a este a prévia 

oportunidade de acompanhar sua formação, conteúdo e forma. As 

afirmações feitas pela Ré em sua defesa em relação ao elevado consumo 

de energia deve ser recebida com reservas, cautelas e limites, visto que, 

esta não apresentou documentos hábeis a comprovar o real consumo na 

residência rural da autora. Dessa forma, não se revela como prova 

proveitosa, para indicar que a parte Requerente tenha utilizado um 

consumo a maior ou que a base de calculo encontra-se correta, visto que 

fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido processo 

legal (art. 5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por analogia, cito a jurisprudência 

da Turma Recursal do TJMT, veja-se: AÇÃO DE DECLARAÇÃO DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBTIO - NÃO PARTICIPAÇÃO DO CONSUMIDOR NA 

VERIFICAÇÃO DE IRREGULARIDADE DO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA 

- OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA AMPLA DEFESA E DO CONTRADITÓRIO - 

SENTENÇA MANTIDA. 1 - Restando evidenciado o defeito no medidor de 

consumo de energia elétrica, não pode ser imputado ao consumidor o 

cálculo de recuperação sem atender aos parâmetros legais de inspeção, 

com direito a ampla defesa e contraditório. 2 - Desconstituição da dívida 

que se impõe. 3 - Recurso conhecido e não provido. (RI, 903/2009, DR. 

YALE SABO MENDES, 5ª TURMA RECURSAL, Data do Julgamento 

24/06/2010, Data da publicação no DJE 04/11/2010) [grifou-se] No mesmo 

sentido, tem-se a orientação jurisprudencial do Superior Tribunal de 

Justiça: ADMINISTRATIVO. RECURSO ESPECIAL. MANDADO DE 

SEGURANÇA IMPETRADO CONTRA ATO EMANADO DE REPRESENTANTE 

DE CONCESSIONÁRIA DE ENERGIA ELÉTRICA. CABIMENTO. 

FORNECIMENTO. INTERRUPÇÃO. FRAUDE NO MEDIDOR. [...] 2. É ilegítimo o 

corte administrativo no fornecimento de energia elétrica quando o débito 

decorrer de suposta fraude no medidor de consumo de energia, apurada 

unilateralmente pela concessionária. Precedentes do STJ. 3. Recurso 

Especial não provido. (REsp 816.689/SP, Rel. Min. Herman Benjamin, 

Segunda Turma, DJe 17.3.2009) [grifou-se] Dessa forma, resta claro que a 

ação da Ré se constituiu em ilegalidade, aferindo de forma irregular a 

unidade consumidora da parte Promovente, tendo ameaçado de realizar 

corte de energia. Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança 

realizada mostra-se irregular, haja vista que os valores cobrados 

advieram da alegação de que a aferição deu-se de forma presencial e 

com base nos últimos meses de consumo, assistindo razão o autor, 

fazendo jus à declaração da inexistência do débito discutido. II – Do dano 

Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a 

ensejar a condenação em danos morais, bem como se da respectiva 

conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço 

que para a caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, 

o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, 

postula a Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, 

posto que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição 

em seu nome e CPF, corte no fornecimento de energia ou demonstrou se 

houve algum dano em sua personalidade. Não há como se acolher a 

pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese restar provado à cobrança 

em face da fatura eventual lançada pela Ré, ao Autor não demonstrou de 

modo satisfatório se referida cobrança ocasionou dano a sua 

personalidade, conforme determina a Constituição Federal de 1988 em seu 

artigo 5º, X, ocasião em que não há como se reconhecer que a referida 

conduta da Requerida em relação à cobrança da fatura do consumo de 

energia tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Não há dúvida de que a situação apresentada causa 

desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse desconforto não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. Tal 

entendimento encontra-se sedimentado na jur isprudência : 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do Julgamento: 17/10/2017. 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA 

- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, 

torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo. 3- A mera 

cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência 

do débito. 4- Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à 

indenização por danos morais. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento 

do valor que entende indevido, não há que se falar em indenização por 

danos materiais. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês 

de março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 
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juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 

reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 

que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. III – Restituição de Valores 

Reconhecendo a falha latente na prestação do serviço da Ré, deve a 

reclamada efetuar a restituição do valor cobrado na forma simples, tendo 

em vista que não restou demonstrado à onerosidade da conduta da 

requerida, motivo pelo qual, há de restituído somente o valor devidamente 

comprovado nos autos, qual seja, o montante de R$ 814,11 (Id 22866917), 

devidamente corrigidos. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência em parte do pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo Improcedente o pedido de 

indenização por danos morais; 2- Declaro nulo os débitos referentes às 

faturas discutidas nestes autos da UC 6/1235704-2 no valor de R$ 814,11 

(oitocentos e quatorze reais e onze centavos) referente ao mês de junho 

de 2019 com vencimento em 24.06.2019 e valor de R$ 712,68 (setecentos 

e doze reais e sessenta e oito centavos) referente ao mês de agosto de 

2019 com vencimento em 22.08.2019; 3 – CONDENO a reclamada ao 

pagamento a titulo de danos materiais no valor de R$ R$ 814,11 

(oitocentos e quatorze reais e onze centavos) a titulo de danos materiais 

na forma de restituição simples devidamente comprovados; 4- DETERMINO 

que os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002622-35.2019.811.0051 Polo Ativo: ALLAN JOONATHAN ABRAO DA 

SILVA Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por ALLAN JOONATHAN ABRAO DA SILVA contra 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando a declaração de inexistência do débito, por não concordar 

com a cobrança abusiva no consumo de energia elétrica em sua unidade 

consumidora. Contestando a inicial, a Reclamada aduz preliminar de 

incompetência do Juizado Especial e carência da ação em virtude da falta 

de interesse de agir. No mérito, destaca que não praticou qualquer ato 

ilícito e inexistência de dano moral, que realmente houve o efetivo 

consumo de energia referente ao mês de setembro de 2019, requerendo a 

improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para a identificação dos pedidos da parte autora, restando 

claro a desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o 

artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada 

pela Ré. Já a preliminar de falta de interesse se confunde com o mérito e 

com ele será analisada, motivo pelo qual, resta prejudicada a preliminar 

arguida. Rejeita-se as preliminares. II – Mérito Compulsando-se os autos, 

nota-se que a cobrança pelo consumo de energia elétrica referente à 

unidade consumidora nº 6/2161647-9 no valor de R$ 282,69, dirigida a 

parte Reclamante, alegando que a mesma teria utilizado do consumo 

efetivo de energia em sua propriedade, juntando histórico de pagamento 

(Id 24634715), como prova da cobrança indevida. Primeiramente cumpre 

analisar a possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista 

ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público essencial, 

aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e 

jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a ameaça de suspensão de 

fornecimento de energia elétrica da Autora não procede, uma vez que não 

se trata de inadimplemento contumaz, mas de situação extraordinária, 

onde a empresa fornecedora do produto energia alega, com base em 

prova unilateral e por critérios questionáveis, que o consumidor tenha 

utilizado efetivamente a energia em excesso, aferida pelo medidor de 

consumo, e por isso vem consumindo mais energia. Verifica-se que a Ré 

não apresentou documentos hábeis a desconstituir a pretensão da parte 

autora, bem como, não apresentou provas de um eventual consumo 

indevido ou em excesso pela parte promovente, não trazendo aos autos 

prova substanciais capazes de comprovar suas alegações, tendo em 

vista que em momento algum a parte Ré demonstra com clareza o real 

consumo de energia. Em analise dos documentos acoplados aos autos 

pela Ré, verifica-se que o histórico de conta (Id 29206901) traz em seu 

conteúdo extrato do real consumo do Autor, ocasião em que se verifica 

que o consumo mais elevado do ano de 2019 teve registro de 189 kwh no 

valor de R$ 193,74, coadunando com as alegações do Autor em sua 

inicial. Assim, ressai que a Ré reclamada não procedeu da maneira 

estabelecida, violando os preceitos da legislação consumerista. O Código 

de Defesa do Consumidor veda expressamente este comportamento, qual 

seja a cobrança de verbas ao consumidor quando não for dado a este a 

prévia oportunidade de acompanhar sua formação, conteúdo e forma. As 

afirmações feitas pela Ré em sua defesa em relação ao elevado consumo 

de energia deve ser recebida com reservas, visto que, esta não 

apresentou documentos hábeis a comprovar o real consumo na residência 

rural da autora. Dessa forma, não se revela como prova proveitosa, para 

indicar que a parte Requerente tenha utilizado um consumo a maior, visto 

que fere os princípios constitucionais da ampla defesa e do devido 

processo legal (art. 5º, LV, CF/88). Nesse sentido, por analogia, cito a 

jurisprudência, veja-se: APELAÇÃO CÍVEL E RECURSO ADESIVO. 

RELAÇÃO DE CONSUMO. ALEGAÇÃO DE COBRANÇA INDEVIDA NAS 

FATURAS DE ENERGIA ELÉTRICA. VALORES INCOMPATÍVEIS COM A 

MÉDIA DE CONSUMO. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA PARCIAL DOS 

PEDIDOS. IRRESIGNAÇÃO DE AMBAS AS PARTES. 1. Verifica-se que as 

cobranças nas faturas de energia atuais são excessivas e 

desproporcionais quando comparadas ao consumo mensal habitual da 

unidade consumidora. Ausência de prova de que o consumo de energia 

da residência da autora foi aferido corretamente, ônus que incumbia à ré. 

2. Concessionária que impossibilitou a realização da perícia, tendo em 

vista que trocou o relógio medidor no curso do processo, antes da visita 

técnica. 3. O fornecedor de serviços só se exonera da responsabilidade 

de indenizar os danos causados pela má prestação do serviço se 

comprovar a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva do consumidor 

ou de terceiros (art. 14, § 3º, CDC), o que não ocorreu no caso concreto. 

4. Falha na prestação dos serviços da concessionária configurada. 5. O 

dano moral, no caso dos autos, emerge in re ipsa, não demandando prova 

da sua ocorrência, mas apenas da existência do fato lesivo, que é a 

própria suspensão do fornecimento de energia. Situação que extrapola o 

mero aborrecimento e o simples descumprimento contratual. Ofensa à 

dignidade e à honra. Enunciado 192 da Súmula do TJRJ. 6. Quantum 

indenizatório mantido. Enunciado 343 da Súmula do TJRJ. 7. Manutenção 

da sentença. 8. Sentença publicada sob a égide do Código de Processo 

Civil de 2015. Majoração dos honorários fixados na primeira instância. 

Artigo 85, § 11 do CPC/2015, com relação à parte ré. 9. NEGA-SE 

PROVIMENTO AOS RECURSOS. (TJ-RJ - APL: 00096565720148190075 

RIO DE JANEIRO REGIONAL VILA INHOMIRIM VARA CIVEL, Relator: 

SÉRGIO SEABRA VARELLA, Data de Julgamento: 25/04/2018, VIGÉSIMA 

QUINTA CÂMARA CÍVEL CONSUMIDOR, Data de Publicação: 26/04/2018) 

Dessa forma, resta claro que a ação da Ré se constituiu em ilegalidade, 

aferindo de forma irregular a unidade consumidora da parte Promovente. 

Em consequência, não restam dúvidas que a cobrança realizada 

mostra-se irregular, haja vista que os valores cobrados advieram da 

alegação de que do uso efetivo de energia elétrica, porém, tal afirmativa 

da Ré não restou comprovado, pois consta dos autos e do próprio 

histórico de consumo que a média encontra-se abaixo do valor da fatura 

em questão. Assim, pelo histórico de pagamento anexa a inicial (Id 

24634715) e do histórico de contas anexo aos autos pela ré (Id 

29206901), revelam que o maior consumo mensal no ano de 2019 atingiu o 

valor máximo de R$ 193,74 e não o consumo cobrado no valor de R$ 

282,69, assistindo razão à autora, fazendo jus a declaração da 

inexistência do débito discutido, bem como seu refaturamento pela média 

dos últimos 12 meses. III – Do dano Moral A controvérsia cinge-se em 

aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em danos 

morais, bem como se da respectiva conduta há que se reconhecer a 

ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a caracterização da 

obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre 

a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a Autora a reparação 

por danos morais sem nenhuma razão, posto que não constava no 

sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF, corte 

no fornecimento de energia ou demonstrou se houve algum dano em sua 

personalidade. Não há como se acolher a pretensão da Autora. 

Explica-se. Em que pese restar provado à cobrança em face da fatura 

eventual lançada pela Ré, ao Autor não demonstrou de modo satisfatório 

se referida cobrança ocasionou dano a sua personalidade, conforme 

determina a Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, X, ocasião em 

que não há como se reconhecer que a referida conduta da Requerida em 
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relação à cobrança da fatura do consumo de energia tenha causado ao 

Autor danos morais passíveis de ressarcimento. Não há dúvida de que a 

situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no 

entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de 

dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso Inominado nº 

0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível do Cristo Rei. 

Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. 

Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do Julgamento: 17/10/2017. 

E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE CONSUMO - POSSÍVEL 

IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE 

LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA 

- INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA 

ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO MORAL NÃO CONFIGURADO 

- DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE 

PROVIDO. 1- Quando há cobrança de valores exorbitantes com base na 

recuperação de consumo de energia elétrica, a concessionária de energia 

tem o dever de realizar a aferição dos medidores (artigo 137 da Resolução 

Normativa nº 414/2010 da ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com 

certificação ABNT NBR ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, 

torna-se inexigível a fatura de recuperação de consumo. 3- A mera 

cobrança que se mostra indevida dá ensejo à declaração de inexistência 

do débito. 4- Cobrança indevida que, por si só, não dá ensejo à 

indenização por danos morais. 5- O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, 

irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de situações corriqueiras 

a que está suscetível o homem vivendo em sociedade, não são suficientes 

para caracterizar o dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento 

do valor que entende indevido, não há que se falar em indenização por 

danos materiais. 7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. 

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada 

nos autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação 

para determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês 

de março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 

reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 

que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. IV – Pedido Contraposto Quanto ao 

pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 
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o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, não restou 

comprovado pela Ré à exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face do lançamento de fatura para cobrança do efetivo consumo de 

energia, demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo 

para seu deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido 

contraposto formulado pela Ré ante a inexigibilidade do crédito. Assim, 

caminho outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. V - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- Julgo Improcedente o 

pedido de indenização por danos morais; 2- JULGO IMPROCEDENTE O 

PEDIDO CONTRAPOSTO; 3- Declaro nulo o débito referente à fatura 

discutidas nestes autos da UC 6/2161647-9, no valor R$ 282,69 (duzentos 

e oitenta e dois reais e sessenta e nove centavos); 3- Determino que a 

reclamada proceda com o refaturamento da fatura referente ao mês de 

setembro de 2019 discutida nestes autos com base na média dos últimos 

12 meses, no prazo de 10 dias com adequação do real consumo do 

reclamante, sob pena de imposição de multa que fixo no valor de R$ 

100,00 por dia em caso de descumprimento; Torno Definitiva a Liminar 

anteriormente concedida. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000886-16.2018.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

JOSEFA ANTONIA DA SILVA (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))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1000886-16.2018.811.0051 Polo Ativo: JOSEFA ANTONIA DA SILVA Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por JOSEFA ANTONIA DA SILVA contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando o parcelamento 

da divida. Contestando a inicial, a Reclamada, destaca que não praticou 

qualquer ato ilícito e que ofereceu o parcelamento para a autora e esta 

não aceitou, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. 

Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Primeiramente 

cumpre analisar a possibilidade da aplicação das normas do Código 

Consumerista ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público 

essencial, aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina 

e jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. Compulsando-se os autos, verifico que a 

reclamante afirma ser devedora do valor de R$ 2.837,48, afirmando que 

por dificuldades não conseguiu efetuar o pagamentos das faturas, 

juntando faturas como prova do próprio débito (Id 13793138), requerendo 

o parcelamento da divida. A Reclamada em sua defesa, destaca que não 

praticou qualquer ato ilícito e que ofereceu o parcelamento para a autora e 

esta não aceitou, requerendo a improcedência da ação. Pois bem, 

extrai-se dos autos que a autora encontra-se incumbida de boa-fé, pois 

declara em sua inicial que pretende fazer o pagamento do débito existente 

com a reclamada, requerendo parcelamento da divida de acordo com suas 

condições econômica. Analisando os autos, verifico que a situação da 

reclamante merece atenção, pois é possível no âmbito dos Juizados 

Especiais propor ação com intuito de parcelamento da divida, desde que 

não necessite de pericia contábil, conforme autoriza o Enunciado 94 do 

FONAJE, vejamos: ENUNCIADO 94 – É cabível, em Juizados Especiais 

Cíveis, a propositura de ação de revisão de contrato, inclusive quando o 

autor pretenda o parcelamento de dívida, observado o valor de alçada, 

exceto quando exigir perícia contábil (nova redação – XXX FONAJE – São 

Paulo/SP). Grifei. Assim, sem delongas, já que a parte ré já ofertou o 

parcelamento da divida a autora, verifico que assiste razão à reclamante, 

devendo à reclamada efetuar o parcelamento da divida de forma 

adequada e razoável. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: DETERMINO 

que a reclamada proceda com o parcelamento da divida em nome da 

autora de forma adequada e razoável no prazo de 15 dias, conforme 

permite o Enunciado 94 do FONAJE, caso ainda não tenha feito, sob pena 

de incorrer em crime de desobediência. Sem custas e honorários, 

consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 09 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002932-41.2019.811.0051 Polo Ativo: IGOR PINHEIRO Polo Passivo: 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por IGOR 

PINHEIRO contra ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A objetivando indenização por danos morais e revisão de 

faturas. A parte requerida em peça defensiva informa que a religação 

ocorreu dentro do prazo fixado pela ANEEL, defende a inexistência do 

dano frente ausência do ato ilícito, requerendo a improcedência da ação e 

aplicação da Sumula 385 STJ. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei 

nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que 

reputar mais justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as 

exigências do bem comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se 

da interpretação teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de 

cunho indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve 

ou não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

religação da energia solicitada, ou um Boletim de Ocorrência. Já a 

reclamada sustenta em sua defesa que o pedido de religação foi efetuado 

pelo autor na data de 27 de setembro de 2019 e executado na data de 03 

de outubro e 2019, conforme determina as normas da ANEEL, 

esclarecendo que atendeu o pedido do Autor no prazo de 03 dias uteis, já 

que o dia 27.09.2019 se deu na sexta feira. Assim, a parte autora não 

possui provas suficientes de suas alegação, pois sequer juntou aos autos 

documentos que demonstre que a ré protelou a religação da energia de 

sua residência no lapso temporal de 07 dias, pois em analise a ordem de 

serviço juntada aos autos (Id 29662916), verifica-se que a ré executou o 

serviço na data de 03.10.2019. No caso dos autos, observa-se que a 

Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, conforme 

determina a Lei e as Normas da ANEEL. Desta forma, não há outro norte a 

seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código 

de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do Código 

Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se desincumbiu do seu 

mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar a ausência 

de cumprimento da solicitação no prazo legal pela ré, motivo pelo qual, 

resta comprovado pelo reclamado que o serviço de religação foi 

executado no prazo de 03 dias uteis, na forma dos artigos 30 e 31 da 

Resolução 414/2010 da ANEEL . Feitas colocações do conjunto probatório 

fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto 

à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. II – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

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

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 09 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003204-35.2019.8.11.0051

Parte(s) Polo Ativo:

REGINALDO GONCALVES DE CAMPOS (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))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003204-35.2019.811.0051 Polo Ativo: REGINALDO GONÇALVES DE 

CAMPOS Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por REGINALDO GONÇALVES DE CAMPOS contra 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

objetivando recebimento de danos morais e materiais em face da 
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suspensão de energia em sua propriedade rural. Contestando a inicial, a 

Reclamada aduz preliminar de incompetência do Juizado Especial. No 

mérito, destaca que não praticou qualquer ato ilícito em virtude de 

ausência de registro em seu sistema de suspensão de energia, defende a 

inexistência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar A preliminar de incompetência do juizado especial não merece 

prosperar, tendo em vista que foram juntado aos autos documentos 

suficientes para a identificação dos pedidos da parte autora, restando 

claro a desnecessidade de realização de perícia, conforme autoriza o 

artigo 32 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada 

pela Ré. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito Primeiramente cumpre a análise 

da possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista ao 

caso. Em se tratando da prestação de serviço público essencial, 

aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e 

jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o fornecedor 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão serviço para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. (....) §2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração... 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: ?AÇÃO DE INDENIZAÇÃO ? DENUNCIAÇÃO DA LIDE ? 

RELAÇÃO DE CONSUMO ? IMPOSSIBILIDADE ? AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO ? A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor?. 

(TJMT ? AI 39693/2002 ? 3ª C.Cív. ? Rel. Des. Orlando de Almeida Perri ? J. 

07.05.2003). No mérito, vê-se que a suspensão de fornecimento de 

energia elétrica de propriedade do Autor não procede, uma vez que a 

reclamada suspendeu o fornecimento de energia em sua residência por 11 

dias, ou seja, do dia 03 a 14 de novembro de 2019, causando lhe prejuízo 

de ordem moral e material (Id 26183295 e 26183296). Por outro norte, 

verifica-se que a Ré não apresentou documentos hábeis a desconstituir a 

pretensão da parte autora, bem como, não apresentou provas dos motivos 

que ensejaram a suspensão de energia na propriedade do autor, alegando 

somente caso fortuito ou força maior, sem ao menos colacionar aos autos 

documentos que demonstre a ocorrência de tais fenômenos. Deste modo, 

é fato incontroverso, e das provas documentais carreadas nos autos, que 

o autor foi teve um prejuízo material em sua propriedade em razão da 

suspensão de energia elétrica na unidade consumidora na data de 03 a 

14.11.2019, conforme documento em anexo a sua inicial (Id 26183296) e 

Boletim de Ocorrência (Id 26183295). Apesar de a parte reclamada tentar 

se eximir da responsabilidade, tem-se que sua responsabilidade é objetiva, 

independentemente de culpa, quanto à reparação de danos causados aos 

seus consumidores, por má prestação de serviço, nos termos do art. 14 e 

22 do Código de Defesa do Consumidor. Neste sentido, tem se 

posicionado a Turma Recursal de Mato Grosso, vejamos: E M E N T A 

RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – REITERADAS 

INTERRUPÇÕES DE SERVIÇO DE ENERGIA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO –RESPONSABILIDADE OBJETIVA – SENTENÇA DE PARCIAL 

PROCEDENCIA – INSURGENCIA DA PARTE RECLAMADA – PRELIMINAR DE 

INCOMPETENCIA TERRITORIAL AFASTADA - AUSENCIA DE 

COMPROVAÇÃO DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR – ÔNUS DA 

RECLAMADA - DANO MORAL CONFIGURADO – QUANTUM 

INDENIZATÓRIO DEVE SER REDUZIDO - - RECURSO CONHECIDO E 

PARCIALMENTE PROVIDO. AFASTO a preliminar de incompetência 

territorial, uma vez que por se tratar de competência relativa, é possível a 

propositura da presente ação no domicilio da parte Reclamada. De análise 

dos autos, vislumbra-se que restou comprovada a ocorrência de diversas 

interrupções do fornecimento de energia elétrica na Unidade Consumidora 

do Recorrente. Por outro lado, a parte Recorrida não se desincumbiu do 

ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito do consumidor, limitando afirmar ter ocorrido caso fortuito/força 

maior. Assim, a concessionária apesar de não ser responsável pelas 

ocorrências de interrupção de energia, é Recurso Inominado nº.: 

0048015-87.2018.811.0001 - PROJUDI – CIN (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 480158720188110001/2019, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 20/02/2019, Publicado no DJE 20/02/2019). Destarte, no caso 

em comento, deve prevalecer a versão da parte reclamante, devidamente 

abalizada, notadamente porque cabia à empresa reclamada comprovar 

que atendeu prontamente a ocorrência e, principalmente, que a queima do 

eletrificador de cerca (Id 26183296) se deu por outro motivo que não a 

suspensão de energia elétrica. Portanto, deve a empresa reclamada 

indenizar os prejuízos materiais sofridos pela parte reclamante em 

conformidade com o dano e o valor do prejuízo, conforme nota carreada 

aos autos (Id 26183296). Assim, verifico que o valor devidamente 

comprovado, é de R$ 140,00, o qual deverá ser ressarcido pela ré frente 

ao dano material sofrido pelo autor. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida não 

atendeu as solicitações em prazo hábil em conformidade com a resolução 

414/2010 da ANEEL, deixando o consumidor por mais de 10 dias sem 

energia, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava do 

fornecimento de energia para atender as suas necessidades alimentares 

e de suas criações, objeto de renda, o que em tese, foi negado tal serviço 

em virtude da ausência de atendimento em prazo hábil (Id 26183295). 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO - RELAÇÃO DE CONSUMO – 

INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DE ENERGIA – OSCILAÇÕES QUE 

SOMAM CERCA DE 170 HORAS DE INTERRUPÇÃO - FALHA NA 

PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS - RESPONSABILIDADE OBJETIVA (ART. 14, 

CAPUT, CDC) - DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 927, CC) - RECURSO 

CONHECIDO E IMPROVIDO. A parte Recorrente não se desincumbiu do 

ônus probandi de comprovar fato modificativo, impeditivo ou extintivo do 

direito da Reclamante, de modo que a indenização pleiteada é medida que 

se impõe, sendo que a concessionária não comprovou que atendeu às 

solicitações da Reclamante, posto que na região onde mora a energia 

oscilou no mês de dezembro de 2015 e janeiro de 2016, ficando longos 

períodos sem o fornecimento. Toda a região de Gleba Rio Vermelho, zona 

rural de Rondonópolis sofreu com as quedas, tendo outros consumidores 

reclamado no Procon, inclusive com matéria na TV local. Abaixo o gráfico 

trazido pela parte autora: Assim, a concessionária é responsável pela 

falha na prestação de serviços, causando danos a autora. Portanto, 

entendo que tipifica o ato ilícito e enseja o dever de indenizar, nos moldes 

dos artigos 186 e 927, do Código Civil, bem como artigo 14, do CDC. 

Recurso Inominado nº.: 0017967-76.2017.811.0003 Origem: Juizado 

Especial Cível de Rondonópolis Recorrente(s): ENERGISA MATO GROSSO 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Recorrido(s): ADRIANA DA SILVA 

MORAIS Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de Moraes Data do 

Julgamento: 22/11/2018 ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO 

DE MORAES 2 DANO MORAL CONFIGURADO. QUANTUM INDENIZATÓRIO 

MANTIDO. O dano moral experimentado, no caso dos autos, configura-se 

in re ipsa, ou seja, deriva, necessariamente, do próprio fato ofensivo, de 

maneira que, comprovada a ofensa, ipso facto, está demonstrado o dano 

moral (AgRg no Ag 742489/RJ, 3ª Turma, Rel. Min. Paulo Furtado - 

Desembargador Convocado do TJ/BA -, DJe de 16/09/2009). O valor da 

indenização fixada em R$ 5.000,00 (cinco mil reais) se mostra escorreita, 

levando-se em conta o período sem energia e os prejuízos da. Autora 

SENTENÇA MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 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. Nos moldes do artigo 55, da Lei nº. 
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9.099/1995, a parte Recorrente arcará com custas e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação. 

RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 179677620178110003/2018, , Turma Recursal Única, 

Julgado em 23/11/2018, Publicado no DJE 23/11/2018). Reconhecida a 

existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral 

apresenta grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a 

um aspecto interno da pessoa humana e de natureza inteiramente 

subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas 

quais comumente se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer 

que não entendo ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, 

trata-se a presente de matéria eminentemente civil, sendo certo que as 

penalizações de uma determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma 

penal. Não é por outro motivo que essas mesmas lesões já encontram 

previsão no Código Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas 

quaisquer sanções punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser 

indenizado levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da 

lesão, tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões 

judiciais, que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização 

conforme a causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram 

a própria existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento 

do Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização 

por dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV - Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- CONDENO a reclamada 

ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2 – CONDENO a reclamada ao pagamento a titulo de danos 

materiais no valor de R$ 140,00 (cento e quarenta reais) a titulo de danos 

materiais devidamente comprovados; 3- DETERMINO que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- DETERMINO que 

os valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil. Torno Definitiva a Liminar 

anteriormente concedida. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 09 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001841-13.2019.811.0051 Polo Ativo: JESSILYN BARBOSA KRUBNIKI 

TEIXEIRA Polo Passivo: CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE 

VAIGENS S.A, JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR 

VIAGENS E TURISMO LTDA Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por JESSILYN BARBOSA KRUBNIKI 

TEIXEIRA contra CVC BRASIL OPERADORA E AGENCIA DE VIAGENS S.A, 

JGA TOUR VIAGENS E TURISMO LTDA e TUIUTUR VIAGENS E TURISMO 

LTDA objetivando indenização por danos morais e materiais em face da 

alteração na data da viagem. As reclamadas CVC BRASIL, TUIUTUR 

VIAGENS E JGA TOUR em defesa suscita as seguintes preliminares de 

ilegitimidade passiva da reclamada JGA, ilegitimidade ativa da Autora e 

inépcia da inicial, no mérito alega que não há comprovação dos danos 

materiais, aduz a inexistência de danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de ilegitimidade passiva 

alegada pela recamada CVC BRASIL em favor da reclamada JGA TOUR, 

esta não merece acolhimento, tendo em vista a responsabilidade objetiva 

que regula a relação consumerista entre as partes envolvidas, motivo pelo 

qual, rejeito a preliminar arguida. A preliminar de ilegitimidade ativa não 

merece ser acolhida em virtude da juntada de contrato de turismo e 

prestação de serviço nos autos (Ids 21944880, 21944881 e 21944882), 

demonstrando que o consumidor final é a Autora, restando regularizado a 

legitimidade processual, motivo pelo qual afasto a preliminar. No que tange 

a preliminar de inépcia da inicial em razão da ausência de interesse de 

agir, verifico que esta se confunde com o mérito e com ele será analisada, 

restando prejudicada a preliminar ventilada. Rejeita-se as preliminares. II – 

Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O 

Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime 

atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso 

demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, 

enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo pelas partes na 

forma de buscar a solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação 

da Lei ao caso concreto, fundamentando suas decisões na forma do 

Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do 

Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, violar direito e causar dano a outrem, ainda que exclusivamente 
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moral, comete ato ilícito. Art. 927. Aquele que, por ato ilícito (arts. 186 e 

187), causar dano a outrem, fica obrigado a repará-lo.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tais 

como comprovante de pagamento, já que declara em sua inicial a quitação 

de 04 parcelas que totalizam o valor de R$ 628,14. Contudo, em que pese 

à alegação da parte autora, a ré em sua defesa alega que não há 

comprovação dos danos materiais em razão da ausência de comprovante 

do pagamento, uma vez que o contrato encontra-se em nome de terceiro 

estranho a lide, aduz a inexistência de danos morais, “pois o valor de R$ 

6.281,44 foi disponibilizada na forma de CRÉDITO PARA UTILIZAÇÃO 

IMEDIATA, tendo como beneficiaria a Srª ANDRESSA CAROLINA CASTELI 

MALACARINE”, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. Diante das alegações da reclamada 

CVC BRASIL, verifico que o autor sequer impugnou os valores que foram 

reembolsados em favor de terceiro estranho a lide e levando em 

consideração, que tanto o terceiro e a autora figuram como contratante no 

presente contrato anexo a inicial, deveria esta ter sido reembolsado pelo 

valor pago pela beneficiaria do crédito, qual seja, a Srª ANDRESSA 

CAROLINA CASTELI MALACARINE. Assim, entendo que a parte autora 

não possui provas suficientes da alegação de que ocorreu dano material e 

moral frente ao cancelamento da viagem, bem como não fez prova nos 

autos do pagamento que alega ter feito no valor de R$ 628,14, pois não 

juntou sequer documento capaz de comprovar suas alegações. No caso 

dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro do exercício regular 

de seu direito, conforme determina a Lei. Desta forma, não há outro norte 

a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do 

Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do artigo 188 do 

Código Civil vigente. Por outro lado, a reclamante não se desincumbiu do 

seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar o 

pagamento efetuado e o cancelamento da viagem, já que não junta aos 

autos prova da remarcação da viagem pela reclamada em face as outras 

pessoas envolvidas naquele contrato. Feitas colocações do conjunto 

probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou 

desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Pensamento 

contrário certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que 

dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, 

ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais e materiais. Assim, caminho outro não há 

senão o da improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, 

JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

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

custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 11 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002290-05.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA – ME e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: ROBSON ANTONIO 

OTTONELLI Vistos em correição. A questão controvertida despicienda 

prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme 

autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Verifico do 

termo da petição juntada aos autos (Id 30644655), que houve composição 

amigável entre as partes, no que tange a obrigação de fazer e pecuniária, 

fazendo-se necessário a homologação do acordo e como consequência a 

extinção do feito com resolução do mérito. Assim, considerando que a 

transação é ato bilateral com que as partes definem a solução do conflito 

que os envolve, e que produz efeito imediato entre as mesmas, como o 

caso presente está a revelar, devendo levar em consideração que, em 

caso de descumprimento, poderá a parte que incorreu em prejuízo 

requerer a execução em Juízo de eventuais valores, com a consequente 

aplicação da multa convencionada entre as partes. Diante disso, presente 

os requisitos legais, a Homologação e a Extinção do feito com resolução 

do mérito é medida que se impõe. II - Dispositivo Por tais considerações, 

HOMOLOGO e considerando o disposto no art. 487, III, “b”, do Código de 

Processo Civil, JULGO EXTINTO O FEITO, com resolução do mérito ante o 

acordo celebrado entre as partes. Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 14 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002346-04.2019.811.0051 Polo Ativo: GENILTON DA CRUZ BARBOSA 

Polo Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por GENILTON DA CRUZ BARBOSA contra ENERGISA MATO 

GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando indenização por 

danos morais. A parte requerida em peça defensiva, defende a 

regularidade do débito, alega a inexistência de danos morais, pois não 

houve comprovação dos danos tendo em vista ser o autor devedor 

legitimo do débito discutido, contesta a declaração de inexistência do 

débito e inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. 

É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se insurge de débitos 

inscritos no SPC, os quais representam o valor de R$ 4.906,50, alegando 

que são inexistentes, uma vez que solicitou o desligamento da Unidade 

Consumidora nº 6/610496-2 em seu nome junto a reclamada, ocasião em 

que esta de forma indevida efetuou cobranças e supostamente teria 

inserindo seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando 

como meio de prova da cobrança e negativação indevida processo 

perante o PROCON (Ids 23714091, 23714094, 23714096 e 23714099) e 

faturas (Id 23713587). A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível tendo em vista a 

regularidade no fornecimento do serviço, afirmando serem inexistentes os 

danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de direito, 

juntando histórico de conta, ficha cadastral, ordem de serviço e histórico 

de consumo, entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da 

prova. Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não 

trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era 

realmente era devido ao tempo de suas cobranças, tendo em vista que em 

analise ao histórico de contas (Id 26371364) consta desligamento da 

Unidade Consumidora em nome do Autor no período entre 12.08.2016 a 

07.11.2019, coadunando com os fatos alegados pelo reclamante em sua 

inicial. A reclamada se limitou a sua defesa somente em afirmar que o 

débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de comprovar 

suas assertivas, posto que não juntou sequer faturas em aberto em nome 

do autor, tendo em vista que o “histórico de conta, ficha cadastral, ordem 

de serviço e histórico de consumo não faz prova da exigibilidade e 

certeza do crédito”, em virtude de constar no próprio histórico de consumo 

o período de desligamento da Unidade Consumidora em discussão nestes 

autos, restando comprovado sua conduta ilícita. Deste modo, entendo que 

a reclamada faturou consumo de energia em uma Unidade Consumidora 

desligada, conforme a própria ré faz prova, ocasião em que resta 

nitidamente comprovado que as cobranças e o faturamento de energia 

são indevidos. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude 

da inversão do ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no 

processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato 

extintivo ou modificativo do direito do Autor. Em que pese às alegações da 

reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova, esta não se 

desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a legalidade do débito. 

Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes autos, é 

medida que se impõe. II – Dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se 

a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em danos morais, bem 

como se da respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos 

aludidos danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de 

indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva 

conduta e os danos. In casu, postula a Autora a reparação por danos 

morais sem nenhuma razão, posto que não constava no sistema de 

proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF ou demonstrou se 

houve algum dano em sua personalidade. Não há como se acolher a 

pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que houve 

a cobrança de valores, a parte autora não demonstrou de modo 

satisfatório se existia alguma restrição em seu nome por meio de certidão 

expedida pelo Órgão de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido 

inserida pela Ré ou se existiu fatos que corroborasse com a lesão do 

direito em sua esfera moral, ocasião em que não há como se reconhecer 

que a referida cobrança tenha causado ao Autor danos morais passíveis 

de ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a simples cobrança 

acarreta somente meros aborrecimentos. Não há dúvida de que a situação 

apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no entanto, esse 

desconforto não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na jurisprudência: 

RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL INEXISTENTE. 

VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não pode ser 

alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que 

exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições 

ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que o Autor 

tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma exacerbada sua 

imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos tutelados pelo 

ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à personalidade, tal 

situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de dano moral 

passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela ausência dano 

moral a ser indenizado. Assim, caminho outro não há senão o da parcial 

procedência do pedido inicial. III - Dispositivo Por tais considerações, com 

fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código 

de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE 

e: 1 – Julgo IMPROCEDENTE os pedidos de dano morais; 2 - Declaro nulo 

os débitos referente às faturas do período entre os meses de setembro de 

2016 e abril de 2018 a maio de 2019 discutidas nestes autos da UC 

6/610496-2, representando o valor total de R$ 4.753,01 (quatro mil 

setecentos e cinquenta e três reais e um centavo); Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 15 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003221-71.2019.811.0051 Polo Ativo: RUAN FELIPE MORAES Polo 

Passivo: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por RUAN FELIPE MORAES contra ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A objetivando a declaração de inexistência 

do débito, por não concordar com a cobrança abusiva no consumo de 

energia elétrica em sua unidade consumidora e a condenação da ré em 

dano moral. Contestando a inicial, a Reclamada suscita preliminar de 

incompetência do Juizado Especial, no mérito, destaca que não praticou 

qualquer ato ilícito e inexistência de dano moral, que realmente houve o 

efetivo consumo de energia em face da irregularidade apontado no relógio 

medidor, alega legalidade na fatura, requerendo a improcedência da ação 

e condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Já a preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação 

dos pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito Compulsando-se os autos, nota-se que a cobrança 

pelo consumo de energia elétrica referente à unidade consumidora nº 

6/1328893-1 no valor de R$ 1.744,77 (Id 26243952), dirigida a parte 

Reclamante, advém do fato de que o mesmo teria utilizado do consumo 

efetivo de energia em sua residência sem o devido pagamento, juntando 

varias faturas de consumo dos anos de 2016 a 2017, defesa 

administrativa (Id 26243957), Termo de Ocorrência de Inspeção e Termo 

de confissão de divida (Ids 26243952 e 26972344) e processo PROCON 

(Id 26243961) como meio de prova da cobrança abusiva. Por outro lado, a 

parte Ré junta aos autos em sua defesa, junta documentos referente à 

cobrança da recuperação de consumo, assim sendo, Termo de 

Ocorrência e Inspeção (TOI), Demonstrativo de Cálculo e carta ao cliente, 

foto do desvio de energia e rompimento do lacre do medidor de energia (Id 

30437962), requerendo a improcedência da ação, condenação ao pedido 

contraposto, esclarecendo que a unidade consumidora do Autor 

encontrava-se com defeito no medidor de energia em relação ao elemento 

móvel parcialmente preso e os lacres reprovados. Primeiramente cumpre 

analisar a possibilidade da aplicação das normas do Código Consumerista 

ao caso. Em se tratando da prestação de serviço público essencial, 

aplica-se, conforme entendimento já sedimentado pela doutrina e 

jurisprudência, o Código de Defesa do Consumidor, mormente ante a 

clareza de seu artigo art. 3º, § 2º, quando, no caput define o “fornecedor” 

como aquele que, entre outras atividades elencadas, desenvolve 

prestação de serviços. Em seguida, conceitua a expressão “serviço” para 

os fins da lei, nos termos seguintes: Art. 3º. [....] § 2º- Serviço é qualquer 

atividade fornecida no mercado de consumo, mediante remuneração [...]”. 

Entendendo que existe a relação de consumo aludida, o TJMT, assim já se 

posicionou: AÇÃO DE INDENIZAÇÃO – DENUNCIAÇÃO DA LIDE – 

RELAÇÃO DE CONSUMO – IMPOSSIBILIDADE – AGRAVO DE 

INSTRUMENTO IMPROVIDO – A discussão travada nos autos se prende à 

relação de consumo estabelecida entre a agravada e a empresa 

agravante, onde uma atua como fornecedora de energia elétrica e a outra 

como consumidora de tais serviços, logo, tratando-se de relação de 

consumo, impossível a denunciação da lide por parte da requerida, por 

expressa vedação do artigo 88 do código de defesa do consumidor. 

(TJMT – AI 39693/2002 – 3ª C.Cív. – Rel. Des. Orlando de Almeida Perri – J. 

07.05.2003) [grifou-se]. No mérito, vê-se que a parte Ré assiste razão em 

sua defesa, tendo em vista que o procedimento para cobrança em face da 

recuperação de consumo adotado por esta cumpre as determinações da 

Resolução 414/2010 da ANEEL, conforme artigo 129 da referida resolução 

em face da juntada dos documentos anexo aos autos pela Ré (Id 

30437962). Diante do referido caso, 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos 

no processo pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o 

caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando 

suas decisões na forma do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O 

Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, subministradas pelo que 

ordinariamente acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo 

Código de Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo 

art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em consonância ao 

precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é 

neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de experiência 

comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar 

as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua 

experiência e do que comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código 

de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Neste passo, 

não é forçoso concluir que, o Termo de Ocorrência e Inspeção juntamente 

com as fotos do ramal, demonstrou de forma clara que referido medidor de 

consumo de energia encontrava-se com rompimento dos lacres, sendo 

identificado procedimento irregular. Extrai-se do registro fotográfico que 

houve “rompimento dos lacres e tampa aberta, impedindo desta maneira, a 

correta aferição do consumo”, restando comprovado que o valor cobrado 

a titulo de recuperação de consumo, encontra-se pautado com base na 

Resolução 414/2010 da ANEEL. No que tange a confissão de divida 

assinada pela parte autora, não há hipótese nos autos de que esta foi 

forçada a reconhecer o debito no valor de R$ 1.744,77, pois conforme 

fundamentação da reclamada, restou comprovado que o reclamante 

utilizou o serviço sem a devida contraprestação, tornando-se válida a 

confissão de divida e o parcelamento do débito. Por fim, resta evidenciado 

que a parte Ré assiste razão em cobrar seus créditos em virtude de 

recuperação de consumo nos casos de violação do medido de energia. III 

– Do dano Moral A controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é 

apta a ensejar a condenação em danos morais, bem como se da 

respectiva conduta há que se reconhecer a ocorrência dos aludidos 

danos. Cediço que para a caracterização da obrigação de indenizar 

exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre a respectiva conduta e 

os danos. In casu, postula a Autora a reparação por danos morais sem 

nenhuma razão, posto que não constava no sistema de proteção ao 

crédito uma restrição em seu nome e CPF, corte no fornecimento de 

energia ou demonstrou se houve algum dano em sua personalidade. Não 

há como se acolher a pretensão da Autora. Explica-se. Em que pese 

restar provado à cobrança da fatura de recuperação de consumo lançada 

pela Ré, a Autora não demonstrou de modo satisfatório se referida 

cobrança ocasionou dano a sua personalidade, conforme determina a 

Constituição Federal de 1988 em seu artigo 5º, X, ocasião em que não há 

como se reconhecer que a referida conduta da Requerida em relação à 

cobrança da fatura de recuperação de consumo de energia tenha 

causado a Autora danos morais passíveis de ressarcimento. Não há 

dúvida de que a situação apresentada causa desconforto para qualquer 

pessoa, no entanto, esse desconforto não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se 

sedimentado na jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero 

dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente 

aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se 

dirige. Recurso Especial conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; 

RECURSO ESPECIAL 2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA (1098). Data de julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no 

DJU em 02/10/2006) [grifou-se] No mesmo sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 1 Recurso 

Inominado nº 0018218-34.2016.811.0002 Origem: Juizado Especial Cível 

do Cristo Rei. Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S/A. Recorrido: HERALDO SANTOS DA SILVA Data do 

Julgamento: 17/10/2017. E M E N T A RECURSO INOMINADO - AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS E MATERIAIS - FATURA DE RECUPERAÇÃO DE 

CONSUMO - POSSÍVEL IRREGULARIDADE NO MEDIDOR DE ENERGIA 

ELÉTRICA - INEXISTÊNCIA DE LAUDO TÉCNICO EMITIDO PELO ÓRGÃO 

OFICIAL - COBRANÇA INDEVIDA - INOCORRÊNCIA DE SUSPENSÃO DO 

FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA - MERO ABORRECIMENTO - DANO 

MORAL NÃO CONFIGURADO - DANO MATERIAL - INDEVIDO - RECURSO 

CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1- Quando há cobrança de 

valores exorbitantes com base na recuperação de consumo de energia 

elétrica, a concessionária de energia tem o dever de realizar a aferição 
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dos medidores (artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da 

ANEEL). 2- Inexistindo laudo técnico emitido com certificação ABNT NBR 

ISO 9001 que ateste a irregularidade do medidor, torna-se inexigível a 

fatura de recuperação de consumo. 3- A mera cobrança que se mostra 

indevida dá ensejo à declaração de inexistência do débito. 4- Cobrança 

indevida que, por si só, não dá ensejo à indenização por danos morais. 5- 

O mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade 

exacerbada, por conta de situações corriqueiras a que está suscetível o 

homem vivendo em sociedade, não são suficientes para caracterizar o 

dano moral. 6- Não havendo comprovado o pagamento do valor que 

entende indevido, não há que se falar em indenização por danos materiais. 

7- Recurso conhecido e parcialmente provido. Relatório. Trata-se de 

recurso inominado interposto contra a sentença ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 2 prolatada nos 

autos supramencionados, que julgou parcialmente procedente a ação para 

determinar que a parte reclamada retifique a fatura vencida do mês de 

março de 2016, para que passe a constar a média anual do consumo 

registrado na unidade consumidora, antes do consumo atípico mencionado 

na inicial; condenar a parte reclamada a restituir ao reclamante os valores 

efetivamente pagos e recebidos a maior de forma simples, corrigidos 

monetariamente pelo INPC a partir de cada desembolso e, acrescido de 

juros de 1% ao mês, a partir da citação, declarar inexistente o débito 

excedente e condenar a reclamada a pagar à parte reclamante, o valor de 

R$ 5.000,00 (cinco mil reais) a título de indenização pelos danos morais, 

corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de 1% ao mês, 

ambos a partir da sentença. A parte recorrente, nas razões recursais, 

requer a reforma da sentença para julgar improcedente a ação ou para 

reduzir o quantum indenizatório a título de danos morais. A parte recorrida 

apresentou contrarrazões, pugnando pelo improvimento do recurso. É o 

relatório. VOTO Colendos Pares: Trata-se de ação em que a parte 

requerente, ora recorrida, questiona a legalidade da fatura de 

recuperação de consumo cobrada no valor de R$ 1.874,94 (um mil, 

oitocentos e setenta e quatro reais e noventa e quatro centavos). A 

recorrente sustenta que os débitos são legítimos, decorrentes de 

recuperação de consumo em razão da irregularidade constatada no 

medidor. Em se tratando de relação de consumo, as empresas 

concessionárias prestadoras dos serviços estão sujeitas à ampla 

aplicação das normas da Lei de regência, principalmente no que concerne 

aos direitos e garantias básicas dos consumidores esculpidos no art. 6º, 

incluindo a facilitação da defesa de seus direitos, com a inversão do ônus 

da prova a seu favor quando, a critério do Juiz, for verossímil a alegação. 

Havendo suspeita de fraude no medidor de energia elétrica, a 

concessionária tem o dever de realizar a aferição do medidor, na forma do 

artigo 137 da Resolução Normativa nº 414/2010 da ANEEL. ESTADO DE 

MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 3 Neste 

sentido, para a apuração de eventual irregularidade no funcionamento do 

aparelho medidor, é necessária a emissão de laudo de avaliação técnica 

com certificação ABNT NBR ISSO 9001. No caso em apreço, verifica-se 

que a parte recorrente não apresentou laudo, tendo juntado à contestação 

apenas um termo de ocorrência e inspeção, o qual é insuficiente para 

comprovação da irregularidade, pois não atende ao disposto na referida 

resolução. A empresa recorrente, portanto, não se desincumbiu do ônus 

que lhe compete, na forma do artigo 373, inciso II, do CPC, uma vez que 

não comprovou que houve irregularidade no medidor de energia elétrica da 

parte recorrida. Desta forma, diante da ausência de provas, deve-se 

decidir em desfavor da parte que possui o encargo probatório, presumindo 

que as cobranças foram efetivamente excessivas, por não ser compatível 

com o consumo médio da parte recorrida. Destarte, no tocante à 

declaração de inexigibilidade do débito, a sentença deve ser mantida. 

Todavia, o decisum merece reforma no tocante a condenação ao 

pagamento de indenização por danos morais. Denota-se que no caso em 

apreço não houve corte do fornecimento de energia e nem a restrição do 

nome da parte recorrida em órgãos de proteção ao crédito, inexistindo, 

portanto, o dever de indenizar a título de danos morais. O mero dissabor, 

aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada, por conta de 

situações corriqueiras a que está suscetível o homem vivendo em 

sociedade, não são suficientes para caracterizar o dano moral. A mera 

cobrança indevida, por si só, não tem o condão de ensejar a indenização 

por danos morais, quando ausentes outros elementos que comprovem os 

prejuízos advindos de tal cobrança. Em se tratando de cobrança indevida, 

o entendimento da e. Turma Recursal Única é no sentido de que a conduta 

se revela, de regra, como mero descumprimento contratual, incapaz de 

gerar dano moral passível de indenização. Nesse sentido, é o 

entendimento da jurisprudência: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE 

COBRANÇA INDEVIDA E DANOS MORAIS. SERVIÇO DE TELEFONIA. 

PARCIAL PROCEDÊNCIA. Aborrecimentos pela cobrança indevida, por 

dizerem com ilícito contratual, não ESTADO DE MATO GROSSO PODER 

JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA 4 acarretam prejuízo moral. 

Incabível a condenação da ré ao pagamento de indenização 

extrapatrimonial. Sentença reformada para se afastar a condenação ao 

pagamento de indenização pelos danos morais. Sucumbência 

redimensionada. DERAM PROVIMENTO AO APELO. UNÂNIME.” (Apelação 

Cível Nº 70064305212, Décima Oitava Câmara Cível, Tribunal de Justiça do 

RS, Relator: Nelson José Gonzaga, Julgado em 21/05/2015). “(...) 

COBRANÇA INDEVIDA – AUSÊNCIA DE RESTRIÇÃO AO CRÉDITO OU 

UTILIZAÇÃO DE MEIOS VEXATÓRIOS OU ULTRAJANTES – DANO MORAL 

NÃO CARACTERIZADO”. A simples cobrança de débito, mesmo que 

indevida, porém sem o pagamento, sem a inclusão de restrição de crédito, 

e sem a utilização de meios vexatórios ou ultrajantes, não configura dano 

moral in re ipsa. Precedentes: TJMT TRU RI (...)”. (Procedimento do Juizado 

Especial Cível 531880520128110001/2014, HILDEBRANDO DA COSTA 

MARQUES, Turma Recursal Única, Julgado em 17/12/2014, Publicado no 

DJE 17/12/2014). Assim, encontra-se prejudicado o exame dos demais 

pressupostos caracterizadores da responsabilidade civil, bem como a 

discussão em relação ao dano e o seu quantum indenizatório. Por fim, não 

havendo comprovado o pagamento do valor que entende indevido, não há 

que se falar em indenização por danos materiais. Ante o exposto, 

conheço do recurso interposto, pois tempestivo, e DOU-LHE PARCIAL 

PROVIMENTO para excluir da sentença a condenação ao pagamento de 

indenização por danos morais e materiais, mantendo-a nos demais termos. 

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, 

nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95. É como voto. Valdeci Moraes 

Siqueira Juíza Relatora. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

182183420168110002/2017, , Turma Recursal Única, Julgado em 

18/10/2017, Publicado no DJE 18/10/2017). Assim, tem-se que a situação 

apresentada se caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que 

sofre a pessoa nas relações diárias, absolutamente normais na vida de 

qualquer um. Portanto, não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária 

mínima de que o Autor tenha sido submetida à situação capaz de violar de 

forma exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. IV – Pedido Contraposto Quanto ao 

pedido contraposto, extrai-se que a Lei 9.099/95 seu artigo 31 c/c 

Enunciado 31 do FONAJE permite ao Réu formular pedido que se enquadre 

o artigo 3º da Lei 9.099/95, bem como, caso seja pessoa jurídica é 

admissível pedido contraposto. Porém, no caso em tela, restou 

comprovado pela Ré a exigibilidade do crédito discutido nestes autos em 

face do lançamento de fatura de recuperação de consumo no valor de R$ 

1.744,77, demonstrando que referido pedido encontra-se respaldo para 

seu deferimento. Portanto, há de ser procedente o pedido contraposto 

formulado pela Ré em face da exigibilidade do crédito. V – Da Repetição do 

Indébito No que tange ao pedido de restituição em dobro do valor pago, 

nota-se que referido pedido não encontra amparo para seu deferimento 

por dois motivos, a um, porque a reclamada fez prova da existência do 

débito, a dois, porque o autor sequer juntou aos autos prova do 

pagamento das parcelas que alega ter sido paga. Portanto, há de ser 

improcedente o pedido de restituição em dobro dos valores. Assim, 

caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. VI - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO IMPROCEDENTE e: 1- JULGO PROCEDENTE O PEDIDO 

CONTRAPOSTO para determinar que a reclamante proceda ao pagamento 

do débito no valor de R$ 1.744,77 (hum mil setecentos e quarenta e quatro 

reais e setenta e sete centavos); Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 
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do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001590-92.2019.811.0051 Polo Ativo: ROMARIO NOGUEIRA PINTO e 

TAIZA CONCEIÇÃO DE ARAUJO Polo Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE 

S.A Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por ROMARIO NOGUEIRA PINTO e TAIZA CONCEIÇÃO DE 

ARAUJO contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando indenização 

por danos materiais e morais em face do refluxo de esgoto no interior de 

sua residência. A parte requerida em peça defensiva, afirma que o 

pagamento dos danos materiais foram efetuados, alega ausência de 

responsabilidade civil ante a não comprovação do dano, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a improcedência 

da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Do Mérito Verifica-se dos autos que os reclamantes se 

insurgem do refluxo de esgoto no interior de sua residência após forte 

chuva na região onde residem, tendo como consequência a perda dos 

móveis denominado de cômoda, cama e roupeiro, juntando fotos, vídeos e 

nota fiscal dos móveis como meio de prova do dano moral e material. A 

reclamada alega ausência de responsabilidade e inexistência de danos 

morais, junta aos autos comprovante de pagamento do dano material, 

requerendo a improcedência da ação. Ocorre, que a reclamada se limitou 

em sua defesa acerca do fato constitutivo do direito dos Autores, posto 

que não juntou nenhum documento ou laudo que comprova de forma exata 

e plausível a inocorrência do refluxo do esgoto no interior da residência ou 

se determinado fato, foi em decorrência de negligencia dos próprios 

reclamantes, restando prejudicado o meio de prova utilizado pela 

reclamada, pois não apresentou fundamentos que corroborasse com suas 

alegações. Já os reclamantes juntaram em sua inicial fotos (Ids 20945619, 

20945620, 20945621, 20945628), vídeos (Ids 20945617 e 20945618), 

protocolo com pedido de manutenção junto à ré (Id 20945627), orçamentos 

(Id 20945626) e Notas Fiscais (Ids 20945623 e 20945622), motivo pelo 

qual, a prova utilizada pelos autores encontra-se devidamente validada 

com escopo de comprovar a existência do dano. Assim, assiste razão à 

parte autora, devendo a reclamada ser responsabilizada pela falha na 

prestação de seus serviços, pois nesse caso, entendo que a 

concessionária de saneamento básico tem o dever de prestar um serviço 

de qualidade e eficiente, notadamente quando há problemas de 

entupimento, transbordamento e retorno de esgoto. No presente caso, 

restou demonstrado que mesmo após várias solicitações, conforme 

conversas de aplicativo e ordem de serviço, nenhuma providência foi 

tomada pela concessionária por longo período de tempo. O ônus de provar 

acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo 

Civil. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do 

ônus da prova esta não se desincumbiu de seu ônus e por força do artigo 

14 e 22 da Lei 8.078/90, deve a ré “responder pelos danos causado aos 

seus consumidores independentemente de culpa”. Portanto, a ré deve ser 

responsabilizada pelo ato ilícito cometido em face da má prestação de 

seus serviços. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a concessionária de saneamento básico, 

ora reclamada, tem o dever de prestar um serviço de qualidade e eficiente, 

notadamente quando há problemas de entupimento, transbordamento e 

retorno de esgoto, como foi o caso dos reclamantes, causando-lhes 

prejuízos. Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 

TURMA RECURSAL ÚNICA 1ª Turma Recursal Temporária Recurso Cível 

Nº 0028381-13.2015.811.0001 Quinto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT 

Recorrente: CAB Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de 

Água e Esgoto Recorrido: Lucia de Souza Barros EMENTA RECURSO 

INOMINADO. CONSUMIDOR. PRELIMINARES DE INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO, 

CERCEAMENTO DE DEFESA E PERDA DO OBJETO REJEITADAS. DANOS 

CAUSADOS NA CALÇADA DA RESIDÊNCIA DA REQUERENTE. 

SOLICITAÇÃO DE REPAROS NÃO ATENDIDA. FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR RAZOÁVEL E PROPORCIONAL. 

RECURSO NÃO PROVIDO. Preliminar de incompetência dos Juizados 

Especiais por necessidade de realização de perícia rejeitada, pois a 

própria concessionária de serviços públicos alegou ter realizado tal 

procedimento. Rejeitada, também, a preliminar de cerceamento de defesa 

por necessidade de realização de audiência de instrução, pois os 

documentos juntados aos autos são suficientes para o deslinde da 

controvérsia. Do mesmo modo segue rejeitada a preliminar de perda do 

objeto aventada nas razões recursais. No caso de pedido indenizatório, 

alegando a parte requerente que a parte requerida praticou ato ilícito, que 

lhe causou prejuízos, e se opõe ao pedido de ressarcimento, caracteriza o 

interesse processual, pois a parte que se sente lesada tem necessidade 

de ir a juízo para pleitear a tutela pretendida. Concessionária que ao 

realizar reparos na rede causa danos na calçada da residência da 

requerente. A falha na prestação do serviço se consubstanciou também 

pelo serviço defeituoso de instalação da caixa de esgoto frente à 

residência da recorrida, onde houve o extravasamento da rede de esgoto 

e refluxo de água fétida e contaminada, fato que coloca em risco a saúde 

e bem estar do consumidor. Indenização fixada no valor de R$ 3.000,00 

(três mil reais), valor que atende aos parâmetros da razoabilidade e 

proporcionalidade. Sentença mantida. VOTO Dispensado o relatório nos 

termos do art. 46 da Lei 9.099/95. Egrégia Turma: O douto magistrado a 

quo que homologou o projeto de sentença elaborado pelo juiz leigo, 

examinou com percuciência as provas constantes dos autos e aplicou o 

direito com justeza. Destarte, entendo que a sentença deve ser mantida. 

Para melhor compreensão, transcrevo excertos da respeitável sentença: 

“(...)Inicialmente, destaco que as partes não manifestaram interesse 

específico na produção de outras provas, tendo apenas protestado 

genericamente, o que autoriza o julgamento antecipado da lide, nos termos 

do artigo 355, I, do Novo Código de Processo Civil. A relação de consumo 

restou caracterizada, nos termos dos artigos 2º e 3º, ambos da Lei nº 

8.078/90, razão pela qual inverto o ônus da prova. A parte promovente 

comprovou a instalação de caixa de esgoto na frente de sua garagem, 

conforme fotos colacionadas nos autos, bem como, o extravasamento da 

rede de esgoto e o refluxo de água fétida na frente do seu imóvel, ônus 

que lhe incumbia, nos termos do artigo 373, I, do Novo Código de Processo 

Civil. Observo que, a parte promovida confessou ter ido à residência da 

promovente, por mais de uma vez, realizando desobstrução de rede, 

serviços de vácuo e limpeza de caixa de passagem do esgoto. Assim, 
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entendo que se ocorreram todos estes procedimentos de forma contínua, 

resta demonstrado à falha na prestação de serviço por parte da 

concessionária na instalação da caixa, devendo haver a reparação da 

mesma. Sobre o assunto colaciono entendimento jurisprudencial: 

H Y P E R L I N K 

"http://tj-mg.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/121117242/apelacao-civel-ac-1

0394100078432001-mg" TJ-MG - Apelação Cível AC 10394100078432001 

MG (TJ-MG) Data de publicação: 07/04/2014 Ementa: APELAÇÃO CÍVEL - 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS - SERVIÇO 

AUTÔNOMO DE ÁGUA E ESGOTO (SAAE) - REFLUXO DA REDE DE 

ESGOTO - ALAGAMENTO DA RESIDÊNCIA DO AUTOR - DANOS 

DEMONSTRADOS - RESPONSABILIDADE CIVIL DA AUTARQUIA - 

"QUANTUM" - RAZOABILIDADE - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - 

REDUÇÃO - SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. 1. Comprovado nos 

autos que o alagamento da casa do autor por água proveniente da rede de 

esgoto decorreu de falha no serviço prestado pela ré, cabe a esta arcar 

com os danos morais e materiais daí advindos. 2. Os honorários de 

sucumbência devem ser arbitrados em consonância com as regras dos §§ 

3º e 4º do art. 20 do CPC , com base em critérios de moderação e 

equidade, devendo ser suficientes para remunerar condignamente os 

patronos da parte. 3. Recurso provido em parte. Verifico, também, que a 

calçada encontra-se danificada, devido à obra realizada de implantação 

de esgoto, sendo de responsabilidade da concessionária consertá-la até 

para que possibilite a promovente adentrar com seu carro na garagem, 

entretanto, não vislumbro nenhum dano em relação ao portão da garagem, 

por não restar comprovado nos autos. A parte promovente comprovou 

que buscou insistentemente, junto à concessionária, alguma resposta para 

a reparação de sua calçada, bem como, pelo refluxo do esgoto , 

principalmente em época de chuvas em frente de sua residência, 

conforme ordens de serviços, acostados a inicial, sendo infrutíferas suas 

tentativas. Diante da demora da promovida em solucionar a situação, 

entendo devido os danos morais pelo descaso da concessionária com a 

promovente. Vejamos julgado neste mesmo sentido: HYPERLINK 

"http://tj-pr.jusbrasil.com.br/jurisprudencia/246255926/processo-civel-e-do

-trabalho-recursos-recurso-inominado-ri-1044069201481600580-pr-00104

40-6920148160058-0-acordao" TJ-PR - PROCESSO CÍVEL E DO 

TRABALHO Recursos Recurso Inominado RI 001044069201481600580 PR 

0010440-69.2014.8.16.0058/0 (Acórdão) (TJ-PR) Data de publicação: 

21/10/2015 Ementa: RECURSO INOMINADO. SANEPAR. INDENIZAÇÃO POR 

DANOS MORAIS. DANOS NA CALÇADA EM FRENTE À RESIDÊNCIA DA 

AUTORA. DEMORA NA SOLUÇÃO DO PROBLEMA. DESCASO E 

DESRESPEITO COM O CONSUMIDOR. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

DEVER DE INDENIZAR. DANO MORAL CONFIGURADO. VALOR NEM 

IRRISÓRIO NEM EXORBITANTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS 

PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Ante 

o exposto, esta Turma Recursal resolve, por unanimidade de votos, 

CONHECER E NEGAR PROVIMENTO ao recurso, nos exatos termos do vot 

(TJPR - 3Âª Turma Recursal em Regime de ExceÃ§Ã£o - 

0010440-69.2014.8.16.0058/0 - Campo Mourão - Rel.: Vivian Cristiane 

Eisenberg de Almeida Sobreiro - - J. 16.10.2015) Portanto, inequívoco que 

houve falha na prestação do serviço, nos termos do artigo 14, do Código 

de Defesa do Consumidor ensejando a responsabilização objetiva pelos 

danos causados, devendo a promovida ser condenada pelos danos 

morais. O art. 14 do Código de defesa do Consumidor dispõe 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. Deste modo, não 

existindo nos autos nenhuma comprovação dos fatos alegados pela 

promovida, bem como, não comprovada existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do promovente, surge o dano moral 

indenizável. Assim, a responsabilidade somente será elidida quando 

provada a inexistência do defeito, ocorrência de caso fortuito externo ou 

força maior, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro, hipóteses 

estas não comprovadas pela parte promovida. Para fixação do valor do 

dano moral devem ser consideradas as peculiaridades de cada caso, a 

proporcionalidade, razoabilidade e moderação, a gravidade da lesão, o 

caráter punitivo da medida, a condição socioeconômica do lesado, a 

repercussão do dano, especialmente o necessário efeito pedagógico, a 

fim de evitar o enriquecimento ilícito da parte moralmente lesada. À vista de 

tais critérios, bem como, atenta aos patamares fixados pela jurisprudência 

em casos semelhantes, entendo como necessário e suficiente à 

reparação pelo dano moral a condenação no valor de R$ 3.000,00 (três mil 

reais).(...).” Não restou demostrada nenhuma das alegadas hipóteses de 

excludente de responsabilidade por caso fortuito ou força maior apta a 

afastar a responsabilidade civil. Dos autos se extrai mediante fotografias 

retiradas do local que a água contaminada advinha do local onde a caixa 

foi instalada, e não de águas pluviais como alega a recorrente em suas 

razões. Como a mesma frisou, a responsabilidade da concessionária 

limita-se ao abastecimento de água e esgotamento sanitário, serviço este 

que se apresentou falho no caso em apreço. O dano moral restou 

configurado, porquanto os transtornos suportados pela requerente 

desbordam dos simples aborrecimentos. O valor da indenização foi fixado 

em valor moderado, não comportando, portanto, redução. Ante o exposto, 

nego provimento ao recurso. Arcará a parte recorrente com o pagamento 

das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 15% 

(quinze por cento) sobre o valor da condenação. É como voto. NELSON 

DORIGATTI Juiz de Direito/Relator (N.U 28381-13.2015.8.11.0001, 

283811320158110001/2016, NELSON DORIGATTI, Turma Recursal Única, 

Julgado em 15/08/2016, Publicado no DJE 15/08/2016). (Grifei). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. III – Dano Material Quanto aos 

valores perseguidos pelo Autor frente aos danos materiais, verifico que 

estes se encontra completamente incabível na presente lide, uma vez que 

em analise das Notas Fiscais anexo a inicial (Ids 20945623 e 20945622), 

restou devidamente comprovado que os reclamantes tiveram gastos no 

valor de R$ 864,00. Por outro lado, a ré comprova o pagamento dos danos 

materiais no valor de R$ 1.481,32 (comprovante anexo à defesa). Desta 

forma, restaram ausente os comprovantes de pagamentos da diferença 

pleiteada em sua impugnação, motivo pelo qual, referido pedido há de ser 

indeferido. Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência 

do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento 

no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a 

reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de 

indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos de indenização por danos materiais. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

Juiz Leigo 
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__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002373-84.2019.811.0051 Polo Ativo: LAURILENE RIBEIRO DA SILVA 

Polo Passivo: AGUAS DE CAMPO VERDE S.A Vistos em correição. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por LAURILENE 

RIBEIRO DA SILVA contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando 

indenização por danos materiais em face de cobrança abusiva. A parte 

requerida em sua defesa suscita preliminar de incompetência do Juizado 

Especial, no mérito alega a legalidade na cobrança em virtude do real 

consumo mensal da Autora, defende a regularidade na contratação e 

informa que foi refaturado o consumo da reclamante, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange a preliminar de 

incompetência do juizado especial não merece prosperar, tendo em vista 

que foram juntado aos autos documentos suficientes para a identificação 

dos pedidos da parte autora, restando claro a desnecessidade de 

realização de perícia, conforme autoriza o artigo 32 da Lei 9.099/95, 

motivo pelo qual , afasto a preliminar suscitada pela Ré. Rejeita-se a 

preliminar. II – 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, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte Autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tendo em vista que a 

ausência de fornecimento de agua não foi devidamente comprovada nos 

autos e caso tivesse ocorrido tal suspensão, ainda assim, o lapso 

temporal de 02 a 04 dias em face da suspensão do fornecimento de agua 

é incapaz de gerar o dever de indenizar. Desta forma, a titulo ilustrativo, 

cito entendimento jurisprudencial da Turma Recursal do Estado de Mato 

Grosso, vejamos: RECURSO INOMINADO INTERPOSTO PELA CASAN. 

AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. LITISCONSÓRCIO ATIVO. 

CERCEAMENTO DE DEFESA. PRELIMINAR AFASTADA. DESNECESSIDADE 

DA PRODUÇÃO DE OUTRAS PROVAS. MATÉRIA DE DIREITO. MÉRITO. 

INTERRUPÇÃO NO FORNECIMENTO DE ÁGUA POR RAZOÁVEL PERÍODO 

TEMPORAL. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CASO FORTUITO OU DE 

FORÇA MAIOR. DESCARGA ATMOSFÉRICA. COMPROMETIMENTO DO 

"CONJUNTO DE BOMBEAMENTO DA ESTAÇÃO DE RECALQUE DE ÁGUA 

BRUTA - QUEBRA DO CONJUNTO MOTO BOMBA - REDUÇÃO DA 

CAPACIDADE DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA NO SISTEMA INTEGRADO 

DE ABASTECIMENTO DE RIO DO SUL".EXCLUDENTE DE 

RESPONSABILIDADE. CASO FORTUITO. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. REFORMA DA SENTENÇA PARA JULGAR IMPROCEDENTE 

O PEDIDO DA AUTORA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

RESPONSABILIDADE CIVIL. DANOS MORAIS. SUSPENSÃO NO 

FORNECIMENTO DE ÁGUA. FORTES TEMPORAIS. DEMORA NO 

RESTABELECIMENTO DOS SERVIÇOS. FORÇA MAIOR QUE ROMPEU O 

NEXO CAUSAL, AFASTANDO O DEVER DE INDENIZAR. DANOS NÃO 

CONFIGURADOS. RECURSO IMPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003879269, 

Segunda Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Vivian (TJ-SC - 

RI: 03019760220168240054 Rio do Sul 0301976-02.2016.8.24.0054, 

Relator: Ariovaldo Rogério Ribeiro da Silva, Data de Julgamento: 

30/11/2017, Sexta Turma de Recursos - Lages). Diante disso, em face do 

lapso temporal informado pela autora em sua inicial, resta demonstrado a 

inocorrência do evento danoso em face de uma suposta suspensão no 

fornecimento de agua. Por outro norte, no caso dos autos extrai-se que a 

parte autora requer a condenação da reclamada no valor de R$ 306,62 a 

titulo de danos materiais por ter solicitado a visita técnica dos profissionais 

da parte ré em sua residência para efetuar inspeção no seu hidrômetro em 

virtude do valor cobrado na fatura dos meses de junho e julho de 2019 no 

valor de R$ 134,42 e R$ 174,20, juntando fatura em discussão (Id 

23806782) e faturas comparativas (Ids 23806788 e 23806785), como 

prova da cobrança abusiva. A reclamada alega em sua defesa a 

legalidade na cobrança em virtude do real consumo mensal da Autora, 

aduz que compareceu para efetuar a pericia em seu hidrômetro e não 

constava ninguém na residência sendo que o relógio estava girando com 

possibilidade de vazamento. Informa ainda que a fatura referente ao mês 

de maio de 2019 no valor R$ 728,90 foi cancelada e refaturada para o 

valor de R$ 85,76. Deste modo, resta demonstrando que embora a Autora 

alegue o aumento no valor cobrado na fatura referente aos meses de 

junho e julho de 2019, verifica-se que o consumo da autora teve um 

aumento considerável em razão da possibilidade de vazamento, conforme 

alega a ré em sua defesa (tela sistêmica em anexo). Em analise as faturas 

anexa aos autos, verifica-se que estas registram consumos que variam 

entre 10m³ a 23 m³, restando demonstrado pela ré a existência de 

vazamento de agua no interior da residência da reclamante, devendo esta, 
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analisar o conjunto hidráulico residencial e solicitar nova inspeção técnica 

por parte da reclamada. Deste modo, a reclamante não se desincumbiu do 

seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de comprovar o fato 

alegado, motivo pelo qual, carece de provas a pretensão da parte autora. 

Feitas colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há 

dúvida de que tal situação causou desconforto à parte promovente. 

Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais e 

materiais. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 

processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a 

teor dos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei 

nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001645-77.2018.811.0051 Polo Ativo: IRANI LOPES CARVALHO Polo 

Passivo: ARGEMIRO LAZARINI - ME Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por IRANI LOPES CARVALHO contra ARGEMIRO 

LAZARINI - ME objetivando indenização por danos morais. A parte 

requerida devidamente citada (Id 18799881), não compareceu à audiência 

preliminar conforme se observa do termo de conciliação juntada aos autos 

(Id 19452905), ocasião em que também não compareceu em audiência de 

instrução (Id 28906940), porém apresentou defesa nos autos. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar No que tange a preliminar de denunciação a lide por ilegitimidade 

da parte, referido instituo processual não se aplica ao Juizado Especial 

Cível, conforme determina o artigo 10 da Lei 9.099/95, motivo pelo qual, 

rejeito a preliminar suscitada. Rejeita-se a preliminar. II – Mérito Findada a 

instrução, colhido o depoimento da parte autora na forma do artigo 385 do 

Código de Processo Civil, ocasião em que se verifica do Termo de 

Instrução que não foi arrolada testemunhas pelas partes, vindo-me os 

autos concluso para apreciação do mérito. De início, observo que a 

intimação encaminhada ao Patrona da parte ré para comparecer em 

audiência de instrução é devidamente valida, conforme consta nos autos 

(Id 27973040) Assim, apesar de devidamente citada, conforme consta aos 

autos (Id 29973040), o Reclamado não compareceu à audiência de 

conciliação (Id 19452905), ocasião em que também não compareceu em 

audiência de instrução (Id 28906940), apresentando defesa, todavia, até a 

presente data, não firmou qualquer justificativa de sua ausência no ato 

instrutório. Haja vista que a reclamada não compareceu à audiência 

preliminar e nem na audiência de instrução, porém apresentou 

contestação, há de se decretar sua revelia, conforme se observa da 

intimação nos autos (Id 27973040), operando-se os efeitos materiais e 

processuais conforme autoriza o artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo 

a revelia da parte Ré conforme determina Enunciado nº 20 e 78 do 

FONAJE, necessário se faz analise das provas carreadas aos autos pela 

parte Autora. Extrai-se da documentação acoplada a inicial que a Autora 

teve seu nome e CPF negativado pela Ré junto aos Órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, conforme se verifica da tela juntada aos autos. Por 

outro lado, verifica-se que Autora desconhece a divida alegando que 

trata-se de cobrança indevida. Assim, diante da documentação acostada 

aos autos, verifica-se que a Autora assiste razão em seu pleito inicial. Em 

audiência de instrução foi proporcionado à parte autora esclarecimentos 

dos fatos, afirmando que “sempre tive meu nome limpo e eu fui numa loja 

para comprar algo; e lá no meio de pessoas, falam pra mim que meu nome 

tá sujo e não pude fazer a compra; sempre fui correta com as coisas; 

fiquei constrangida, ali com um monte de gente e depois que fiz a compra, 

tive que devolver; não sei onde fica a Magazine Heloisa; resido na 

Comarca há 12 anos; não sei onde fica Birigui – SP; não tive conhecimento 

de nada, inclusive desde 2010 fiquei sabendo que meu nome está sujo; 

não tomei conhecimento de que isso tratava de uma fraude;”. Por outro 

lado, a parte ré não compareceu em audiência e também não produziu 

provas a seu favor a respeito de suas alegações. Assim, diante da 

documentação acostada aos autos e do depoimento pessoa da parte 

reclamante, verifica-se que esta assiste razão em seu pleito inicial, em 

virtude da responsabilidade objetiva da reclamada frente aplicação da 

legislação consumerista a matéria, não havendo em que se falar em 

excludente de responsabilidade por fato de terceiro. Nesta senda, entendo 

que a parte ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, presumindo-se 

como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte Autora em sua 

inicial. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, CPC, sendo que a esta foi oportunizada o exercício de sua defesa 

e tentativa de conciliação por meio de sua intimação, conforme consta no 

termo de conciliação (Id 19452905) e termo de instrução (Id 28906940) 

juntados aos autos Dessa forma a parte reclamada deve ser 

responsabilizada pelo ato ilícito praticado, pois de forma indevida, efetuou 

cobrança de valores indevidos. É imperioso impor édito condenatório a 

parte reclamada, pelos danos morais ocasionados a parte reclamante, 

advindos da negativação indevida de seu nome e CPF junto aos órgãos de 

proteção ao crédito SPC. Portanto, a declaração de inexistência do débito 

é medida que se impõe. II – Dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

a ausência de relação jurídica com a parte Autora, efetuou cobranças, 

inclusive com inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de 

Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, 

necessitava de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que 

lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu 

cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - 

TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - 

AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS 

PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE 

PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO 
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MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. 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. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). (Grifei). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; 4- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 16 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001761-49.2019.811.0051 Polo Ativo: OSVALDO LOPES BERBETTI 

JUNIOR e DENILSO LUIZ FORCHEZATTO Polo Passivo: AGUAS DE CAMPO 

VERDE S.A Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

OSVALDO LOPES BERBETTI JUNIOR e DENILSO LUIZ FORCHEZATTO 

contra AGUAS DE CAMPO VERDE S.A objetivando indenização por danos 

morais em face da suspensão do fornecimento de agua, apresentando 

faturas quitadas. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminar 

de ilegitimidade ativa, no mérito, alega ausência de responsabilidade civil 

ante a não comprovação do dano, entende pelo descabimento da inversão 

do ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de ilegitimidade ativa não merece acolhimento em virtude da 

existência de contrato de locação anexa aos autos (Id 21538175) bem 

como faturas em nome de um dos autores, onde demonstra a legitimidade 

dos reclamantes para postular o restabelecimento e a manutenção do 

serviço público essencial em sua residência, motivo pelo qual, afasto a 

preliminar arguida. Rejeita-se a preliminar II – Do Mérito Findada a 

instrução, colhido o depoimento da parte autora e da parte ré na forma do 

artigo 385 do Código de Processo Civil, ocasião em que se verifica do 

Termo de Instrução que não foi arrolada testemunhas pelas partes, 

vindo-me os autos concluso para apreciação do mérito. Verifica-se dos 

autos que o reclamante se insurge da cobrança indevida e corte no 

fornecimento de agua em sua residência na data de 01.07.2019, 

informando que a fatura do mês 12/2018 com vencimento na data de 

03.01.2019 no valor de R$ 63,87 apontada como inadimplentes 

encontra-se devidamente quitada (Id 21538186), juntando comprovantes 

de pagamentos das faturas dos meses de janeiro de 2019 (Id 21538445), 

fevereiro de 2019 (Id 21538448) e março de 2019 (Id 21538450) como 

meio de prova do corte indevido. A reclamada alega ausência de 

responsabilidade e inexistência de danos morais, requerendo a 

improcedência da ação. Em audiência de instrução foi proporcionado à 

parte ré esclarecimentos dos fatos, afirmando que “o mês 12, ele pagou 

no mês 02, só que quando ele foi fazer o pagamento, ele digitou o código 

errado, entoa não caiu pagamento pra nós e no mês 06 caiu o corte e 

agente executou e foi quando ele foi na empresa contestar; pelo sistema 

verificamos que foi feito errado; a analise do código de barra só com 

contestação, pois não conseguimos descobrir; setor de arrecadação é 

que fazem analise do erro de código de barra; afirmo o erro no código de 

barra pelo levantamento que eles fizeram;”. Por outro lado, a parte autora 
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em seu depoimento pessoal, afirmou que: “certo dia, cheguei em casa no 

final do dia e já senti a falta da agua, ai acordei, e senti a falta de agua; 

voltei para o almoço, a esposa brava, cortou a agua; verifiquei as faturas, 

estavam todas ok; me falaram que tinha uma fatura em aberto e aleguei o 

equivoco, porque estava com todos os comprovantes; a moça que me 

atendeu disse que pode ter ocorrido algum engano, informando que iria 

encaminhar a reclamação; a fatura objeto do corte foi a de dezembro de 

2018; tive que tomar banho na casa da minha sogra, incomodar parente, 

minha sogra mora cerca de 500 metros;”. Diante da dilação probatória, 

verifico que a parte autora demonstrou em audiência a existência do 

evento danoso, pois em seu depoimento pessoal, afirmou em audiência 

que: me falaram que tinha uma fatura em aberto e aleguei o equivoco, 

porque estava com todos os comprovantes; a moça que me atendeu disse 

que pode ter ocorrido algum engano, informando que iria encaminhar a 

reclamação... tive que tomar banho na casa da minha sogra, incomodar 

parente, minha sogra mora cerca de 500 metros. Diante disso, entendo 

que a reclamada se limitou em sua defesa acerca do fato constitutivo do 

direito dos Autores, posto que não juntou nenhum documento ou laudo que 

comprova de forma exata e plausível a inocorrência do corte ou que 

referido corte deu-se em razão da inadimplência das faturas 

apresentadas pelos reclamantes, restando prejudicado o meio de prova 

utilizado pela reclamada, pois não apresentou fundamentos que 

corroborasse com suas alegações. Já os reclamantes juntaram em sua 

inicial fatura do mês 12/2018 com vencimento na data de 03.01.2019 no 

valor de R$ 63,87 devidamente quitada (Id 21538186), juntando 

comprovantes de pagamentos das faturas dos meses de janeiro de 2019 

(Id 21538445), fevereiro de 2019 (Id 21538448) e março de 2019 (Id 

21538450), motivo pelo qual, a prova utilizada pelos autores encontra-se 

devidamente validada com escopo de comprovar a inexistência de débito 

junto ao sistema da reclamada. Assim, assiste razão à parte autora, 

devendo a reclamada ser responsabilizada pelo ilícito praticado, com 

conduta abusivas que exploram seus consumidores auferindo vantagem 

manifestamente excessivas, conforme preconiza o artigo 39, V do Código 

de Defesa do Consumidor. O ônus de provar acerca da existência de fato 

impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às 

alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da prova esta 

não se desincumbiu de seu ônus. Portanto, a ré deve ser responsabilizada 

pelo ato ilícito cometido em face da suspensão indevida no fornecimento 

de agua na residência da autora, bem como a declaração da inexistência 

do débito discutido nestes autos. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida efetuou a 

suspensão no fornecimento de agua na residência da reclamante, 

causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava do fornecimento da 

agua, tendo em vista que é um bem indispensável à vida e a suspensão do 

referido serviço com as obrigações adimplidas gera o dever de indenizar. 

Neste sentido: ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA 

RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO SEBASTIÃO PRADO DE 

MORAES 1 SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, DA LEI Nº. 9.099/1995 E 

M E N T A RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE CONSUMO – 

FORNECIMENTO DE ÁGUA – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE 

DÉBITOS E DANO MORAL – COBRANÇA DE SERVIÇO ACIMA DA MÉDIA 

DE CONSUMO – FATURA CONTESTADA – SERVIÇO SUSPENSO – 

CONCESSÃO DE LIMINAR – INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA (ART. 6º, 

VIII, CDC) – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS – RESPONSABILIDADE 

OBJETIVA (ART. 14, CAPUT, CDC) – DEVER DE INDENIZAR (ART. 186 E 

927, CC) RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. Inicialmente, consigno que 

o hidrômetro ora questionado esta registrado em nome da Medical 

Paiaguas, e corresponde a uma área residencial e comercial, contudo a 

parte informa que a empresa esta fechada há mais de 03 anos, e que o 

consumo se refere somente a residência com 04 pessoas. Versa a 

presente demanda, pleito de obrigação de fazer c/c dano moral, posto que 

enviado fatura de prestação de serviço de que não corresponde ao real 

consumo de água na residência do Reclamante, sendo a fatura 

contestada referente aos meses de março, abril e maio de 2016. A 

Concessionária limitou em alegar que cobrança é devida, porém, não 

justifica o aumento das faturas contestadas. O Recorrido buscou, por 

todos os meios, uma solução para o empasse instalado, porém, não 

obteve êxito, vindo a sofrer suspensão em seu abastecimento de água, 

necessitando de liminar para o restabelecimento do serviço. O 

fornecimento de água é serviço essencial e, por tal razão, deve ser 

prestado de forma contínua e ininterrupta. Recurso Inominado nº.: 

0049097-27.2016.811.0001 Origem: Oitavo Juizado Especial Cível de 

Cuiabá/MT Recorrente(s): Cab Cuiabá S/A Recorrido(s): Medical Paiaguas 

Comercio de Produtos Hosp Ltda Juiz Relator: Marcelo Sebastião Prado de 

Moraes Data do Julgamento: 29/11/2016 ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 2 O corte foi realizado sem que antes 

houvesse uma resposta para a contestação, configurando o ato abusivo, 

sendo cabível a reparação dos prejuízos suportados pelo consumidor, nos 

moldes do artigo 14, caput, do CDC. Vejamos a o extrato trazido aos 

autos: Em que pese as leituras anteriores ao período contestado não ter 

sido efetivado por leitura, mas sim por média e informação, o fato é que de 

acordo com estudo realizado com o PROCON/SP a média do consumo de 

água por mês é de 5,4m³ por pessoa, considerando uma residência que 

residem 4 pessoas, como é o caso do Reclamante, a cobrança dos 03 

últimos meses realmente estão acima da média nacional. Não justificando a 

cobrança efetivada, muito menos a suspensão do serviço, pois a 

Concessionária alega não ter encontrado qualquer irregularidade no 

hidrômetro do Consumidor, porém, não demonstra a vistoria realizada, e ou 

a resposta da suposta vistoria. Razão pela qual, mantenho a sentença em 

sua totalidade. PRELIMINAR DE EFEITO SUSPENSIVO. Quanto à preliminar 

de necessidade de concessão de ambos os efeitos ao recurso resta a 

mesma afastada, posto que não há execução provisória nem 

comprovação de dano irreparável à parte recorrente. PRELIMINAR DE 

CERCEAMENTO DE DEFESA – PRELIMINAR REJEITADA. A Recorrente 

sustenta a preliminar de cerceamento de defesa, fundada na necessidade 

de realização de instrução e julgamento. Assim como na preliminar de 

incompetência acima rejeitada, são pelos mesmos fundamentos que 

rejeita-se esta preliminar, pois não há nos autos qualquer necessidade de 

oitiva de testemunhas, sendo que as provas no caso dos autos devem ser 

documentais. DANO MORAL CONFIGURADO. ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES 3 A cobrança de valores indevidos, bem 

como a inércia no atendimento das reclamações do consumidor 

configuram a falha na prestação dos serviços prestados pela Recorrente, 

que ensejam o dever de reparar os danos causados. QUANTUM 

INDENIZATÓRIO FIXADO EM OBSERVÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. Na fixação do montante da 

condenação a título de reparação pelos danos morais, deve-se atender a 

uma dupla finalidade: reparação e repressão. Portanto, há que se 

observar a capacidade econômica do atingido, mas também a do ofensor, 

com vistas a evitar o enriquecimento injustificado, mas também garantir o 

viés pedagógico da medida, desestimulando-se a repetição do ato ilícito. 

De acordo com o magistério de Carlos Alberto Bittar, para a fixação do 

valor do dano moral levam-se, em conta, basicamente, as circunstâncias 

do caso, a gravidade do dano, a situação do lesante, a condição do 

lesado, preponderando em nível de orientação central, a idéia de 

sancionamento ao lesado. (in “Reparação Civil por Danos Morais”, 3ª ed., 

São Paulo, Editora Revistas dos Tribunais, 1999, p.279). Quantum fixado 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais), em virtude da ocorrência de corte no 

fornecimento, permanece inalterado, pois revela-se adequado. SENTENÇA 

MANTIDA PELOS SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. 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. Nos termos do artigo 55 da Lei nº 9.099/95, a 

parte Recorrente arcará com as custas processuais e honorários 

advocatícios, estes que fixo em 15% sobre o valor da condenação. 
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RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. É como voto. Marcelo Sebastião 

Prado de Moraes Juiz de Direito – Relator ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES. (Procedimento do Juizado Especial Cível 

490972720168110001/2016, Turma Recursal Única, Julgado em 

29/11/2016, Publicado no DJE 29/11/2016). Reconhecida a existência do 

dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos; 3- 

Determino que os valores da condenação sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento 

danoso (Súmula 54/STJ); Confirmo a Liminar anteriormente concedida. 

Sem custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 

da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 15 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001606-46.2019.811.0051 Polo Ativo: LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO 

Polo Passivo: GABRIEL LUIZ CORREA Vistos e examinados. Dispenso o 

relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de 

reclamação ajuizada por LUIZ HENRIQUE BRANCO NETO contra GABRIEL 

LUIZ CORREA objetivando cobrança de valores referente a empréstimos. 

A parte requerida devidamente intimada em audiência preliminar conforme 

se observa do termo de conciliação juntada aos autos (Id 22758931), 

apresentando defesa nos autos intempestivamente. Por outro lado, 

verifica que o reclamado devidamente intimado a comparecer em audiência 

de instrução (Id 27389076), quedou se inerte, conforme consta no termo 

de instrução (Id 28906934). É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Mérito Findada a instrução, verifica-se 

que o patrono da parte ré dispensou o depoimento pessoal do Autor, 

ocasião em que se verifica do Termo de Instrução que não foi arrolada 

testemunha por este, vindo-me os autos concluso para apreciação do 

mérito. De início, observo que a intimação efetuada no ato da audiência 

preliminar para apresentação de defesa é devidamente válida. Assim, 

apesar de devidamente intimado, o Reclamado compareceu à audiência de 

conciliação (Id 22758931), apresentando defesa intempestiva, conforme 

se verifica da juntada da peça defensiva na data de 28.08.2019, a qual 

deveria ter sido apresentada na data de 27.08.2019 na forma do artigo 

12-A da Lei 9.099/95. Todavia, verifica-se que a reclamada deixou de 

apresentar contestação dentro do prazo legal, logo, a decretação da sua 

revelia no presente caso é medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência 

do artigo 344 do CPC/15, e da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso, vejamos: Artigo 344 - Se o réu não 

contestar a ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras 

as alegações de fato formuladas pelo autor. SÚMULA 11: A contestação 

será apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Haja vista que a reclamada compareceu 

à audiência preliminar, porém não apresentou contestação apesar de 

devidamente intimado, há de se decretar sua revelia, conforme autoriza o 

artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme 

determina Sumula nº 11 da Turma Recursal Única, necessário se faz 

analise das provas carreadas aos autos pela parte Autora. Por outro lado, 

verifica que o reclamado devidamente intimado a comparecer em audiência 

de instrução (Id 27389076), quedou se inerte, conforme consta no termo 

de instrução (Id 28906934), revelando seu desinteresse na sua defesa e 

contraditório. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros 

os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não 

importando necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, 

apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do 

reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem 

guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas, apresentar 

defesa nos autos bem como se valer do instituto da conciliação, conforme 

consta nos autos (Id 22758931), porém não apresentou nenhum fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme 

determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que 

restou comprovados por meio da documentação juntada aos autos que 

assiste razão a parte Autora, conforme se observam do extrato de 

transferência (Id 21009721) e calculo do débito anexo a inicial. A parte ré 

deve ser compelida a pagar o débito, pois presumem-se como verdadeiros 

todos os fatos alegados pela parte autora. Ademais, tem-se que a 

documentação juntada aos autos é apta a comprovar as alegações do 

Requerente. Observa-se que o Autor possui um crédito a receber do 

Reclamado referente ao empréstimo que este não efetuou o pagamento 

devido, ocasião em que encontra-se anexo a inicial o extrato de 

transferência bancaria (Id 21009721), representando o montante de R$ 

8.500,00, comprovando a exigibilidade do crédito. Assim, outro caminho 

não há, senão a procedência da ação. II - Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 
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487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o pagamento de R$ 

8.500,00 (oito mil e quinhentos reais) referente ao empréstimo; 2- 

Determino que os valores da condenação pelo dano material sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 15 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002366-92.2019.811.0051 Polo Ativo: CLEIDE ALVES AFONSO Polo 

Passivo: BRITANIA ELETRODOMÉSTICOS LTDA Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CLEIDE ALVES 

AFONSO contra BRITANIA ELETRODOMESTICOS LTDA objetivando 

indenização por danos morais em face de defeito no produto adquirido. A 

parte requerida em peça defensiva suscita preliminares de coisa julgada, 

no mérito, alega exercício regular de direito em face da assistência técnica 

prestada a autora, afirma serem inexistentes os danos morais em virtude 

da ausência de falha na prestação de serviço, entende pelo descabimento 

da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da 

ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar A preliminar de coisa julgada suscitada pela ré não 

merece acolhimento em virtude de que a discussão versa sobre lesão na 

esfera moral  que não fo i  d iscut ida nos autos nº 

8010276-56.2016.811.0051, ocasião em que neste momento discute-se o 

dano moral em relação ao defeito no produto adquirido junto à ré, sendo 

matérias distintas, motivo pelo qual, rejeito a preliminar. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos 

mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais justa 

e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente um defeito no 

produto que adquirido por meio de escolha da própria autora e que 

inclusive foi determinado à devolução do valor pago nos autos 

8010276-56.2016.811.0051, conforme afirma em sua exordial, não 

restando dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte 

promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser considerado como 

causador de dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se 

sedimentado na jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. 

DANO MORAL INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero 

dissabor não pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente 

aquela agressão que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, 

causando fundadas aflições ou angústias no espírito de quem a ela se 

dirige. Recurso Especial conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; 

RECURSO ESPECIAL 2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR 

ROCHA (1098). Data de julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no 

DJU em 02/10/2006) [grifou-se] No caso dos autos, observa-se que a 

Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, efetuando a 

restituição do valor do produto adquirido pela autora, conforme determina 

a Lei. Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível 

dispositivo legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, 

bem como a aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, 

a reclamante não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do 

CPC, qual seja, o de comprovar o dano moral indenizável. Feitas 

colocações do conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de 

que tal situação causou desconforto à parte promovente. No entanto esse 

dissabor não pode ser considerado como causador de dano moral 

indenizável. Pensamento contrário certamente provocaria a 

industrialização do dano moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, 

como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem diariamente em nosso 

cotidiano. Portanto, não há que se falar em indenização por danos morais. 

Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do pedido inicial. III 

– Dispositivo Por tais considerações, considerando o disposto no art. 6.º 

da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos formulados na 

presente ação, e, em consequência, julgo extinto o processo, com 

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

Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, a teor dos artigos 

54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os 

presentes autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. 
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Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 

9099/95, o presente projeto de sentença para fins de homologação por 

parte do juízo. Campo Verde/MT, 16 de abril de 2020. Kelson Giordani 

M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003093-51.2019.811.0051 Polo Ativo: TIANI DOLINSKI MOCHNACZ e 

CHAYANE FERNANDA FRONZA Polo Passivo: GOL LINHAS AEREAS S.A 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada TIANI DOLINSKI MOCHNACZ e CHAYANE FERNANDA FRONZA 

contra GOL LINHAS AEREAS S.A objetivando o recebimento de 

indenização por danos morais em face de atraso em voo. A reclamada 

aduz que não praticou ato ilícito e inexistência de danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito Inicialmente, cumpre 

anotar que é pacífico o entendimento de que o caso em comento deve ser 

analisado sob a égide do Código de Defesa do Consumidor, já que é 

patente a relação de consumo existente no pleito à indenização por danos 

morais por defeito na prestação do serviço. Em análise aos autos, tem-se 

que o cancelamento no horário do vôo, impossibilitou as reclamantes de 

chegarem ao seu destino final no tempo inicialmente previsto, haja vista 

que perdeu o referido vôo programado para o dia 26.02.2019 as 07h40m 

em virtude do adiamento para o dia 26.02.2019 as 11h40m, chegando em 

seu destino final no dia 27.02.2019 as 22h00m, perfazendo um atraso total 

de aproximadamente 34h20m, ficando patente o defeito na prestação do 

serviço. Como se sabe, a lei consumerista, fundada na teoria do risco do 

negócio, estabeleceu para os fornecedores em geral a responsabilidade 

civil objetiva, de forma que o transportador, como prestador do serviço 

que é, está enquadrado no art. 14 do CDC, cujo §3º. não incluiu como 

excludente do nexo de causalidade o caso fortuito e nem a força maior. 

Na verdade, ainda que a força maior e o caso fortuito não possam ser 

antecipados não fica elidida a responsabilidade do transportador, já que o 

risco da atividade implica na obrigação imposta ao empresário para que ele 

faça um cálculo, da melhor forma possível das várias possibilidades de 

ocorrências que possam afetar o seu negócio. Destarte, ainda que o 

transporte aéreo seja afetado por fatores externos, o transportador não 

pode se escusar de indenizar os passageiros que sofreram danos porque 

as variáveis a que está sujeita a aviação civil, são integrantes típicas do 

risco de sua atividade. Impositiva, portanto, a conclusão de que houve 

defeito na prestação do serviço, situação para a qual não concorreram os 

reclamantes que, inegavelmente, sofreram transtornos, frustrações e 

aborrecimentos que não podem ser considerados meros dissabores do 

cotidiano, conforme pacífica orientação jurisprudencial: AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO. ATRASO EXCESSIVO DE VÔO. DANO MORAL. VALOR 

INDENIZATÓRIO. O fornecedor de serviço responde, independentemente 

da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços. O atraso 

excessivo de vôo em decorrência de problema técnico é fato previsível, 

ensejando dano moral pelo desconforto e aflição a que foram submetidos 

os passageiros. O arbitramento do dano moral deve ser realizado com 

moderação, em atenção à realidade da vida e às peculiaridades de cada 

caso, proporcionalmente ao grau de culpa e ao porte econômico das 

partes. Ademais, não se pode olvidar, consoante parcela da 

jurisprudência pátria, acolhedora da tese punitiva acerca da 

responsabilidade civil, da necessidade de desestimular o ofensor a repetir 

o ato. Súmula: NEGARAM PROVIMENTO. (Número do processo: 

1.0024.07.683625-3/001(1) Relator: CLÁUDIA MAIA Data do Julgamento: 

18/09/2008 Data da Publicação: 04/11/2008) INDENIZAÇÃO. DANOS 

MATERIAIS E MORAIS. EMPRESA AÉREA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

ALTERAÇÃO DO HORÁRIO DO VÔO. DEFICIÊNCIA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO. DEVER DE INDENIZAR. Na apuração da responsabilidade da 

prestadora de serviços de transporte aéreo, incide a regra inserta no art. 

14 do CDC, segundo a qual o fornecedor de serviços responde, 

independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos, 

causados por defeitos relativos à prestação de serviços. Os transtornos 

ocasionados pela alteração unilateral do horário do vôo por parte da 

empresa aérea ultrapassam a esfera dos meros aborrecimentos, 

ensejando a indenização não só pelos danos materiais, mas, também, pelo 

prejuízo moral. Recurso principal parcialmente provido e recurso adesivo 

integralmente provido. Súmula: DERAM PROVIMENTO PARCIAL AO 

RECURSO PRINCIPAL E DERAM PROVIMENTO INTEGRAL AO ADESIVO. 

(Número do processo: 1.0625.07.074761-7/001(1) Relator: MARCOS 

LINCOLN Data do Julgamento: 02/12/2008 Data da Publicação: 23/01/2009) 

AÇÃO DE REPARAÇÃO. DANOS MORAIS. TRANSPORTE AÉREO. 

CANCELAMENTO DE VOO. DEMORA NA REMARCAÇÃO. AUSÊNCIA DA 

DEVIDA ASSISTÊNCIA. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA EMPRESA 

AÉREA. DANOS MORAIS CARACTERIZADOS. SITUAÇÃO QUE 

ULTRAPASSA A SEARA DO MERO ABORRECIMENTO, CONFIGURANDO 

EFETIVA LESÃO À PERSONALIDADE. MANUTENÇÃO DO "QUANTUM" 

INDENIZATÓRIO, A TÍTULO DE DANO MORAL. SENTENÇA MANTIDA. 

RECURSO DESPROVIDO. (Recurso Cível Nº 71003547353, Terceira Turma 

Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: Eduardo Kraemer, Julgado em 

12/07/2012)”. Ressalta-se que é de responsabilidade da parte Ré 

comunicar seus consumidores com antecedência as alterações 

decorrente de fatos eventuais, porém, no caso em tela, a reclamada 

sequer juntou aos autos documentos que demonstre informações sobre a 

alteração do horário do vôo, motivo pelo qual, esta não conseguiu 

desconstituir, modificar ou extinguir o direito dos reclamantes, conforme 

determina o artigo 373, II do Código de Processo Civil. Assim, deve a parte 

reclamada ser responsabilizada pelo dano causado as reclamantes em 

face da falha na prestação de seus serviços ofertados aos 

consumidores. II – Do dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em face da 

falha na prestação de serviço não cumpriu com suas obrigações, 

causando prejuízos as reclamantes. Neste sentido: ESTADO DE MATO 

GROSSO PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL 1º Turma Recursal 

Temporária Recurso Inominado nº 0031708-29.2016.811.0001 Origem: 

Quarto Juizado Especial Cível de Cuiabá/MT Recorrente: VRG Linhas 
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Aéreas S.A. Recorrida: Luciana Palmares Silva Abreu EMENTA RECURSO 

INOMINADO. TRANSPORTE AÉREO. CANCELAMENTO DE VOO. 

ALTERAÇÃO DA MALHA AÉREA. REACOMODAÇÃO NO DIA SEGUINTE. 

CHEGADA AO DESTINO COM 24 HORAS ATRASO. DANO MORAL 

CONFIGURADO. QUANTUM ADEQUADO. RECURSO NÃO PROVIDO. O 

cancelamento e consequente atraso de voo configura falha na prestação 

do serviço e essa falha enseja a responsabilização objetiva pelos danos 

causados, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. 

No caso em exame, os embaraços elencados pela reclamada – alteração 

da malha aérea – se inserem na órbita da previsibilidade que, em concurso 

com a teoria do risco do empreendimento, configuram o dever de 

indenizar. Deve ser mantido o valor da indenização arbitrado em R$ 

6.000,00 (seis mil reais), por este atender aos critérios da razoabilidade e 

da proporcionalidade. Recurso não provido. VOTO Dispensado o relatório, 

nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. Egrégia Turma: A juíza leiga que 

elaborou o projeto de sentença, o qual foi homologado pelo juiz togado, 

analisou com percuciência as alegações das partes e as provas dos 

autos, aplicando com justeza o direito. Assim, a sentença deve ser 

mantida, pelos próprios fundamentos, conforme permite o art. 46 da Lei nº 

9.099/95. Transcrevo excertos da respeitável sentença: “(...) Da análise 

dos autos, verifica-se que a Reclamante adquiriu passagem aérea da 

empresa reclamada para 17.07.2015 pelo VOO 1652, partindo do 

aeroporto de Guarulhos/SP às 20h50min com destino à Boa Vista/RR. 

Contudo, para o cumprimento do itinerário previsto de seu voo, somente foi 

possível após atraso de mais de 24 (vinte e quatro) horas do horário 

anteriormente previsto para a sua efetiva chegada ao seu destino 

contratado, em razão de overbooking. Alega ainda, que a viagem era em 

família e que sua genitora já idosa sofreu em demasia com toda a situação 

que necessitou de cuidados médicos ainda no aeroporto. Da análise dos 

documentos anexos aos autos, incontroverso o atraso do voo que 

ocorreu. Em sede de contestação, a empresa Reclamada alega que teria 

feito de tudo ao seu alcance para fornecer o melhor serviço possível, e 

que por questões de fortuito ?problemas com readequação da malha 

aeroviária- não foi possível realizar a decolagem no horário pactuado. 

Aduz ainda que teria prestado toda a assistência aos passageiros, por 

isso, não haveria dano a ser indenizável. Contudo, é inconteste a 

obrigação da Reclamada à reparação dos danos de ordem moral e material 

causados às Reclamantes. Com efeito, 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 

comprovada 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. É 

incontroverso nos autos que a parte reclamante contratou os serviços de 

transporte aéreo da reclamada e que este não foi prestado nos limites do 

contrato, já que houve atraso no cumprimento do itinerário de seu voo, não 

tendo sido cumpridas as normas estabelecidas pela Anac (Resolução nº 

141/2010). Logo, não há que se falar em inocorrência de danos morais à 

reclamante, isso porque o atraso do voo contratado lhe causarou 

transtorno, cansaço, frustração e desconforto, uma vez que foi 

surpreendidas com a deficiente prestação de serviço. O dano moral 

experimentado pela parte Reclamante exsurge da falha na prestação do 

serviço da reclamada. (...) No que pertine aos danos morais, a reparação 

do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal 

de 1988, como pelos artigos 186 e 927, ambos do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso, restou patente a 

desídia da reclamada. O dano moral passível de indenização é aquele 

consistente na lesão de um bem jurídico extrapatrimonial contido nos 

direitos da personalidade, tais como: vida, integridade corporal, no seu 

aspecto subjetivo, liberdade, honra, decoro, intimidade, sentimentos 

afetivos e a própria imagem. Dessa forma, resta evidente a ocorrência de 

dano moral, ante os transtornos e dissabores causados a parte 

reclamante em razão da falha na prestação do serviço efetivado pela 

reclamada, sendo desnecessária, nestes casos, a comprovação 

específica do prejuízo, pois o dano se extrai da verificação da conduta. No 

que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do 

dano moral à vista da inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos 

para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, 

estimar, atento às peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a 

título de indenização, tendo-se em mente os princípios da 

proporcionalidade e da razoabilidade. A indenização por dano moral deve 

representar para a vítima uma satisfação capaz de amenizar de alguma 

forma o sofrimento impingido. A eficácia da contrapartida pecuniária está 

na aptidão para proporcionar tal satisfação em justa medida, de modo que 

não signifique um enriquecimento sem causa para a vítima e produza 

impacto bastante no causador do mal a fim de dissuadi-lo de novo 

atentado. III ? DISPOSITIVO Posto isso, com fulcro no art. 487, inciso I do 

NCPC, OPINO pela PROCEDÊNCIA do pedido inicial, para condenar: (1º) 

CONDENAR a Reclamada VRG LINHAS AEREAS S/A a pagar a parte 

reclamante LUCIANA PALMARES SILVA ABREU o valor de R$ 6.000,00 

(seis mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigido 

monetariamente pelo IGP-M/FGV e acrescido de juros de mora de 1% ao 

mês a partir desta data. (...)” Acrescento que o valor da indenização está 

em consonância com precedentes jurisprudenciais, consoante ementas a 

seguir transcritas: AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO 

ESPECIAL. RESPONSABILIDADE CIVIL. ATRASO EM VOO. APLICAÇÃO DO 

CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR. REVISÃO DOS DANOS MORAIS. 

IMPOSSIBILIDADE. VALOR DENTRO DOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE. PRECEDENTES. 1. A 

jurisprudência do STJ é firme no sentido da prevalência do Código de 

Defesa do Consumidor em detrimento das convenções internacionais, 

podendo a indenização ser estabelecida consoante a apreciação do 

magistrado no tocante aos fatos acontecidos (cf. AgRg no Ag 

1.410.672/RJ, Rel. Ministro Sidnei Beneti, DJe 24.08.2011; REsp 

786.609/DF, Rel. Ministro Aldir Passarinho Júnior, DJe 28.10.2008, e EREsp 

269.353/SP, Rel. Ministro Castro Filho, DJ 17.06.2002). 2. Nos termos da 

jurisprudência desta Corte, para a fixação de indenização por danos 

morais são levadas em consideração as peculiaridades da causa, de 

modo que eventuais disparidades do valor fixado, sem maior relevância, 

não autorizam a intervenção deste Tribunal, como na espécie, em que o 

valor foi arbitrado em R$ 10.000,00 (dez mil reais). Precedentes. 3. Agravo 

regimental não provido. (AgRg no Agravo em Recurso Especial nº 

659.043/RJ (2015/0021192-3), 3ª Turma do STJ, Rel. Ricardo Villas Bôas 

Cueva. j. 18.06.2015, DJe 04.08.2015). APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - TRANSPORTE AÉREO - 

APLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ATRASO DE 

VOO - ATRASO DE MAIS DE 10 HORAS - FALHA NO SERVIÇO 

PRESTADO - RESPONSABILIDADE OBJETIVA - DANO MORAL IN RE IPSA - 

DEVER REPARATÓRIO CARACTERIZADO - QUANTUM INDENIZATÓRIO 

FIXADO EM R$ 10.000,00 (DEZ MIL REAIS) - VALOR QUE ATENDE AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE - 

CONFORMIDADE COM O PARECER MINISTERIAL - RECURSO CONHECIDO 

E PROVIDO. Para a configuração de relação de consumo, necessário se 

faz demonstrar que o fornecedor/prestador de serviços aufere algum tipo 

de remuneração/vantagem para desempenhar a sua atividade. Ao realizar 

o serviço para qual se prestou, as empresas de transporte aéreo 

assumem os riscos pelo defeito no serviço, como atrasos e 

cancelamentos injustificados. Essa responsabilidade se traduz 

simplesmente no fato concreto de dever esta prestar um serviço à altura 

da dignidade do ser humano, devendo indenizar os seus clientes quando 

ocorrerem eventuais prejuízos. O Código de Defesa do Consumidor 

prestigia a teoria da responsabilidade objetiva, segundo a qual é 

desnecessária para a caracterização do dever reparatório a 

comprovação da culpa do agente, ficando o consumidor responsável, 

apenas, em demonstrar a efetiva ocorrência do dano e do nexo causal, 

nos termos do art. 14 da Lei nº 8.078/90. Dano moral é o dano causado 

injustamente a outrem, que não atinja ou diminua o seu patrimônio, é a dor, 

a mágoa, a tristeza infligida injustamente a outrem com reflexo perante a 

sociedade, sendo, este, presumido, no caso de falha no cumprimento de 

contratos de transporte aéreos. A indenização por dano moral deve ser 

fixada em montante que não onere em demasia o ofensor, mas, por outro 

lado, atenda à finalidade para a qual foi concedida, compensando o 

sofrimento da vítima e desencorajando a outra parte quanto aos outros 

p r o c e d i m e n t o s  d e  i g u a l  n a t u r e z a .  ( A p e l a ç ã o  n º 

0008467-71.2014.8.11.0041, 5ª Câmara Cível do TJMT, Rel. Dirceu dos 

Santos. j. 07.10.2015, DJe 14.10.2015). APELAÇÃO. CONSUMIDOR. 

TRANSPORTE AÉREO. ATRASO DE VOO INTERNACIONAL QUE ENSEJOU 
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PERDA DA CONEXÃO. APLICABILIDADE DO CDC. RESPONSABILIDADE NA 

MODALIDADE DE OBJETIVA. DANO MORAL. OCORRÊNCIA. MAJORAÇÃO. 

ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E 

PROPORCIONALIDADE. SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. 1. O 

pacto de transporte se caracteriza por ser um contrato de adesão, 

oneroso e de execução continuada, cuja contraprestação do 

transportador só se encerra, quanto da entrega do passageiro e de seus 

pertences ou da coisa transportada, no local desejado pelo contratante, 

respondendo pelos fatos que ocorrerem nesse interregno de tempo 

durante o percurso contratado, conforme estabelece o art. 730, CC. 2. O 

atraso injustificado do voo internacional, ocasionando a perda da 

conexão, enseja indenização por danos morais, vez que os transtornos e 

frustrações enfrentados pelo requerente ultrapassam a esfera do mero 

dissabor cotidiano. 3. In casu, impõe-se a majoração da indenização por 

danos morais ao valor de R$ 10.000,00 (dez mil reais), por ser adequado e 

suficiente para reparar os danos morais causados, sem perder o caráter 

punitivo-pedagógico, nem acarretar o enriquecimento ilícito do autor, 

atendendo aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade. 4. 1º Apelo 

conhecido e improvido e 2º apelo conhecido e parcialmente provido. 

(Processo nº 048768/2015 (175003/2015), 3ª Câmara Cível do TJMA, Rel. 

Jamil de Miranda Gedeon Neto. DJe 10.12.2015). APELAÇÃO CÍVEL. 

DIREITO DO CONSUMIDOR. CONTRATO DE TRANSPORTE AÉREO 

INTERNACIONAL. ATRASO DE VOO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. 

IMPOSSIBILIDADE DA APLICAÇÃO DOS PROTOCOLOS DE HAIA E 

MONTREAL, QUE NÃO SE SOBREPÕEM AO CÓDIGO DE DEFESA DO 

CONSUMIDOR, QUE PREVALECE POR FORÇA DA PROTEÇÃO INTEGRAL 

DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DAS NORMAS DO CÓDIGO DE DEFESA 

DO CONSUMIDOR. INTERPRETAÇÃO MAIS FAVORÁVEL AO 

CONSUMIDOR. DANO MORAL "IN RE IPSA". SENTENÇA QUE JULGOU 

PROCEDENTE O PEDIDO PARA CONDENAR A RÉ AO PAGAMENTO DE R$ 

10.000,00 (DEZ MIL REAIS) PARA CADA AUTOR, A TÍTULO DE DANOS 

MORAIS. RECURSO DA RÉ BUSCANDO A APLICAÇÃO DE EXCLUDENTE 

DE RESPONSABILIDADE COM FUNDAMENTO EM CASO DE FORÇA MAIOR. 

D E S P R O V I M E N T O  D A  A P E L A Ç Ã O .  ( A p e l a ç ã o  n º 

0034428-78.2015.8.19.0001, 26ª Câmara Cível - Consumidor do TJRJ, Rel. 

Luiz Roberto Ayoub. j. 03.09.2015, Publ. 08.09.2015). Pelo exposto, nego 

provimento ao recurso. Arcará a recorrente com os honorários 

advocatícios que fixo em 15% sobre o valor da condenação. É como voto. 

NELSON DORIGATTI Juiz de Direito/Relator. (Execução de Título Judicial 

317082920168110001/2016, , Turma Recursal Única, Julgado em 

13/10/2016, Publicado no DJE 13/10/2016). Reconhecida a existência do 

dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se que o dano moral apresenta 

grande dificuldade de mensura, principalmente por referir-se a um aspecto 

interno da pessoa humana e de natureza inteiramente subjetiva. Apesar 

de o Reclamante ter trazido algumas das diretrizes pelas quais comumente 

se fixa a respectiva indenização, devo aqui esclarecer que não entendo 

ter o dano moral qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente 

de matéria eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma 

determinada conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por 

outro motivo que essas mesmas lesões já encontram previsão no Código 

Penal e, portanto, só ali devem ser buscadas quaisquer sanções 

punitivas. O dano moral, por consequência, deve ser indenizado 

levando-se em conta única e exclusivamente a gravidade da lesão, 

tomando-se por parâmetro, é verdade, além das várias decisões judiciais, 

que em muitos casos auxiliam a escalonar a indenização conforme a 

causa motivadora, as máximas da experiência que presumiram a própria 

existência da perturbação emocional. Esse, aliás, o entendimento do 

Egrégio Tribunal do Rio Grande do Norte: “Anote-se que, a indenização por 

dano moral é um conceito que envolve o princípio da equivalência e da 

razoabilidade, para a qual as leis, em geral, não costumam estabelecer os 

critérios ou mecanismos na fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio 

do juiz a decisão, em cada caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 

NATAL/RN). E também o posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será 

arbitrado pelo juiz da causa, que ponderará a gravidade da lesão e a 

situação financeira das partes a fim de fixar quantum suficiente para 

amenizar a dor experimentada pela vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 

VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o novo diploma civil: “Art. 944. A 

indenização mede-se pela extensão do dano.” Tendo isso em vista, fixo 

em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor necessário à justa reparação do 

dano moral. II – Dano Material Quanto ao pedido de dano material, 

verifica-se que no caso em tela, não restou comprovado pelas 

reclamantes que essas tenham dispendido de valores na compra de 

passagens em razão do adiamento o voo, uma vez que restou 

demonstrado que estas aceitaram o embarque em outro voo, 

demonstrando que referido pedido encontra-se sem respaldo para seu 

deferimento. Portanto, há de ser improcedente o pedido de indenização 

por danos materiais. Assim, caminho outro não há senão o da procedência 

do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento 

no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 

1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 (quatro mil reais) a 

título de indenização por danos morais; 2- Determino que os valores da 

condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a 

condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao 

mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- JULGO 

improcedente os pedidos de indenização por danos materiais; Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 24 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002802-51.2019.811.0051 Polo Ativo: DEUSIANE VENZEL SEBASTIÃO 

Polo Passivo: CENTRO DE FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIDER LTDA 

Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, 

motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 

355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por DEUSIANE VENZEL SEBASTIÃO contra CENTRO DE 

FORMAÇÃO DE CONDUTORES LIDER LTDA objetivando a obrigação de 

fazer em face do uso de senha e login junto ao sistema do DETRAN/MT e 

indenização danos morais. A Requerida, alega que cada instrutor recebe 

sua assinatura eletrônica e o mesmo lança suas aulas sem interferência 

da escola, informa que a senha e login é de uso pessoal do profissional, 

sendo intransferível a terceiro, defende a inexistência de danos morais, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito Compulsando-se os autos, 

nota-se que a parte Autora pleiteia em sua inicial a obrigação da Requerida 

de se abster do uso de seu nome é código profissional junto ao 

DETRAN/MT, requerendo indenização por danos morais, juntando como 

meio de prova, pedido de investigação do uso indevido de seu login e 

senha (Id 25157505). É fato incontroverso, e das provas documentais 

carreadas nos autos, que a Autora teve o uso de senha e login utilizado 

após sua demissão da reclamada, ou seja após a data de 05.08.2019, 

conforme se verifica do documento anexo a inicial (Id 25157505), inclusive 
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tendo a liminar deferida nos autos em seu favor. A reclamada defende a 

inexistência de dano moral em virtude de que a senha e login são de uso 

pessoal e intransferível não havendo em que se falar do uso indevido. 

Destarte, no caso em comento, deve prevalecer a versão da parte 

reclamante em partes, pois o documento anexo em sua inicial, demonstra 

que ocorreu o uso do seu login e senha junto ao DETRAN/MT, porém não 

demonstra com clareza por quem foi feito referido uso, se pela reclamada 

ou pela reclamante, já que a senha e login são de uso pessoal. Portanto, a 

Ré em sua defesa não faz prova de que cumpriu a liminar deferida nos 

autos, fazendo-se necessário a imposição da ordem para que esta 

informe o cumprimento ou não da liminar. Dessa forma, a obrigação de 

fazer em favor da reclamante é medida que se impõe. II – Dano Moral 

Quanto à indenização por danos morais. 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. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos dos do 

disposto no art. 335, do Código de Processo Civil Brasileiro. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). (negritei). O Superior Tribunal de Justiça assevera ainda que: 

É entendimento assente de nossa jurisprudência que o órgão judicial, para 

expressar a sua convicção, não precisa aduzir comentários sobre todos 

os argumentos levantados pelas partes. Sua fundamentação pode ser 

sucinta, pronunciando-se acerca do motivo que, por si só, achou 

suficiente para a composição do litígio. (STJ - 1ª Turma - AI 169.079- SP - 

Ag.Rg, - Rel. Min. José Delgado - DJU 17.8.1998). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emirja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). (negritei). 

No caso dos autos, observa-se que o que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos em virtude de que o uso de login e senha junto ao sistema 

do DETRAN/MT são de uso intransferível e caso terceiro tenha utilizado, 

presume-se que a reclamante tenha cedido o uso de seu cadastro. Assim, 

entendo que não restando dúvida de que o referido caso trouxe 

desconforto à parte promovente, no entanto, esse dissabor não pode ser 

considerado como causador de dano moral indenizável. Na verdade, não é 

qualquer suscetibilidade ou melindre que pode ensejar indenização por 

dano moral, sob pena de se desvirtuar o instituto, criando fonte de 

enriquecimento injusto. In casu, tem-se que a situação apresentada se 

caracteriza como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa 

nas relações diárias, corriqueiras na vida de qualquer cidadão. Portanto, 

não há que se falar em indenização por danos morais. Assim, caminho 

outro não há senão o da parcial procedência do pedido inicial. IV - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: JULGO IMPROCEDENTE o 

pedido de indenização por danos morais; Torno Definitiva a Liminar 

Anteriormente Concedida. Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 25 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002246-49.2019.811.0051 Polo Ativo: TIAGO APARECIDO OLIVEIRA 

FARIA Polo Passivo: HDI SEGUROS S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por TIAGO 

APARECIDO OLIVEIRA FARIA contra HDI SEGUROS S.A objetivando 

indenização por dano moral e material referente ao pagamento do sinistro 

pelo seguro do veiculo. Devidamente citada, a reclamada apresentou 

defesa nos autos alegando que foi cobrado duas franquias em virtude de 

existir sinistros distintos, afirma que o contrato foi devidamente cumprido, 

defende o descabimento da repetição de indébito, aduz a inexistência de 

dano moral, impugna os documentos anexo a inicial, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Do Mérito De início, observo que o 

reclamante insurge de sinistro em seu veiculo modelo “COBALT, PLACAS 

QCB-0566”, alegando que efetuou o pagamento de duas franquias ao 

reclamado no valor de R$ 1.823,44 (cada) em relação ao seguro 

contratado que se recusou a efetuar o conserto do veiculo após o 

sinistro, juntando apólice de seguro (Id 23204949), termo de quitação do 

seguro (Ids 23204951 e 23204953), Nota Fiscais e comprovante de 

pagamento das franquias (Id 23204956), comprovante de pagamento 

diárias de veiculo locado (Id 23204957), ordens de serviços (Ids 

23204969, 23204971, 23204972 e 23204976) e negativa de conserto do 

veiculo (Id 23204964) como meio de prova da recusa do pagamento do 

conserto. Em defesa, o reclamado alega que o seguro não foi pago em 

virtude da ausência de relação com o sinistro ocorrido, defende a 

inexistência de dano moral, requerendo a improcedência da ação. 

Primeiramente, registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de 

celebrar acordo com o Autor, conforme consta no termo de conciliação (Id 

29349239), porém não apresentou nenhuma proposta, bem como fato 

modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme 
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determina o artigo 373, II do CPC. De fato, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa dos documentos anexo aos autos, tal como 

apólice de seguro (Id 23204949), termo de quitação do seguro (Ids 

23204951 e 23204953), Nota Fiscais e comprovante de pagamento das 

franquias (Id 23204956), comprovante de pagamento diárias de veiculo 

locado (Id 23204957) e negativa de conserto do veiculo (Id 23204964). Por 

outro lado, a reclamada sustenta que não efetuou o pagamento do seguro 

em razão da ausência de relação com o sinistro ocorrido, ou seja, defende 

a existência de sinistro distinto, porém não indicou em sua defesa qual 

seria a distinção de tal sinistro, pois poderia ter juntado laudo ou parecer 

técnico para esclarecimento da tese que sustenta em contestação, 

ocasião em que não fazendo em tempo hábil, há de se reconhecer o 

crédito em favor do autor. Os argumentos da reclamada, apesar de ser 

sedutores, não demonstra que seus fundamentos encontra-se pautado de 

razoabilidade, pois as alegações da inviabilidade do pagamento do 

conserto do veiculo do autor não merece ser acolhido, pois ausente de 

prova do pagamento do dano, motivo pelo qual, entendo que a reclamada 

deve proceder com o pagamento do premio. A titulo ilustrativo, cito a 

jurisprudência adequada ao caso, vejamos: Ementa: AÇÃO DE 

COBRANÇA. SEGURO DE VEÍCULO. ACIDENTE. DANOS NO PARA-BRISA. 

CLÁUSULA QUE LIMITA O REEMBOLSO DAS DESPESAS COM O REPARO 

SE REALIZADO FORA DA OFICINA CREDENCIADA PELA SEGURADORA. 

ABUSIVIDADE. REEMBOLSO INTEGRAL DO VALOR DO CONSERTO 

DEVIDO. REDIMENSIONAMENTO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAIS. I. De acordo 

com o art. 757, caput, do Código Civil, pelo contrato de seguro, o 

segurador se obriga a garantir interesse legítimo do segurado, relativo a 

pessoa ou a coisa, contra riscos predeterminados. Desta forma, os riscos 

assumidos pelo segurador são exclusivamente os assinalados na apólice, 

dentro dos limites por ela fixados, não se admitindo a interpretação 

extensiva, nem analógica. II. No caso em tela, a autora, destinatária final do 

serviço, busca a condenação da seguradora ao reembolso do valor 

integral despendido no conserto do veículo segurado, de sua propriedade, 

realizado na concessionária da marca, em razão de sinistro em que houve 

danos no seu para-brisa. Por sua vez, a seguradora negou o reembolso 

do valor despendido sob a alegação de que a autora, por livre e 

espontânea vontade, retirou o bem da oficina credenciada e realizou os 

reparos na concessionária, e, alternativamente, refere que eventual 

reembolso de conserto realizado fora da oficina credenciada deve 

obedecer aos limites de valores previstos contratualmente. III. Contudo, 

mostra-se abusiva a cláusula que estabelece que o conserto do veículo 

deve ser realizado em oficina credenciada e que, caso não o seja, o 

reembolso do valor dos reparos deve ser limitado àqueles presentem em 

tabela elaborada pela seguradora, especialmente considerando que se 

trata de seguro para um veículo novo, cujo conserto fora da 

concessionária implica em perda da garantia oferecida pelo fabricante, 

seja parcial ou total. Inteligência do disposto nos arts. 47 e 51, X, § 1°, II e 

III, do CDC. IV. De outro lado, como incidente na espécie o Código de 

Defesa do Consumidor, a cláusula acima referida, por se tratar de cláusula 

limitativa de direitos inserta em contrato de adesão, deveria ser redigida 

em destaque, permitindo sua imediata e fácil compreensão, na forma do 

art. 54, § 4°, daquele diploma legal, o que não ocorreu. Ademais, é nula a 

cláusula que estabeleça obrigações consideradas iníquas, que coloquem 

o consumidor em desvantagem, na forma do art. 51, IV, § 1°, II, do CDC. V. 

Nestas circunstâncias, é devido o reembolso integral das despesas 

comprovadas pela autora para efetuar o reparo no veículo, devendo ser 

modificada a sentença. Tal valor deve ser corrigido monetariamente pelo 

IGP-M, desde a data do desembolso, e acrescido dos juros moratórios de 

1% ao mês, a partir da citação, por se tratar de relação contratual, 

montante do qual deve ser descontada a franquia no valor previsto na 

apólice. VI. Redimensionamento da sucumbência, considerando o 

decaimento integral da ré em suas pretensões. APELAÇÃO PROVIDA.

(Apelação Cível, Nº 70082760943, Quinta Câmara Cível, Tribunal de 

Justiça do RS, Relator: Jorge André Pereira Gailhard, Julgado em: 

27-11-2019). Assim, entendo que o crédito perseguido pelo autor possui 

os requisitos legais, tais como a exigibilidade, certeza e liquidez devendo a 

parte ré ser compelida a pagar o débito, pois a alegação de que ocorreram 

sinistros distintos não foi capaz de extinguir o direito do Autor. Ademais, 

tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a comprovar as 

alegações do Requerente, em virtude da existência de documentos que 

comprovam a alegação destes, bem como a confissão da ré em sua 

defesa em face da ausência de pagamento do seguro. Diante disso, ante 

a onerosidade da conduta do réu que cobrou em duplicidade a franquia e 

negou a consertar o veiculo do Autor, se faz necessário à condenação do 

reclamado a efetuar a restituição em dobro do valor de R$ 1.948,14 

(comprovantes em anexo), representando o montante de R$ 3.896,28 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. II – Dano Moral A 

controvérsia cinge-se em aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a 

condenação em danos morais, bem como se da respectiva conduta há 

que se reconhecer a ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a 

caracterização da obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o 

nexo causal entre a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a 

parte Autora a reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto 

que não constava no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu 

nome e CPF que tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em 

relação ao dano moral. Não há como se acolher a pretensão da parte 

Autora. Explica-se. Em que pese restar provado que a recusa do conserto 

do veiculo, a parte autora não demonstrou de modo satisfatório se existia 

alguma restrição em seu nome por meio de certidão expedida pelo Órgão 

de Proteção ao Crédito SPC/SERASA que tenha sido inserida pela Ré ou 

se existiu fatos que corroborasse com a lesão do direito em sua esfera 

moral, ocasião em que não há como se reconhecer que referida recusa no 

conserto do veiculo tenha causado ao Autor danos morais passíveis de 

ressarcimento. Sendo assim, é possível crer que a recusa no conserto 

dirigida ao Autor acarretou somente meros aborrecimentos. Neste sentido: 

Ementa: RECURSO INOMINADO. SEGURO. ROUBO DE VEÍCULO. 

REPARAÇÃO DE DANOS MORAIS. DEMORA DO BANCO ARRENDADOR 

EM REPASSAR A INDENIZAÇÃO PAGA PELA SEGURADORA À 

SEGURADA. SITUAÇÃO QUE POR SI SÓ NÃO GERA O DEVER DE 

INDENIZAR. DESCUMPRIMENTO CONTRATUAL. AUSENTE 

DEMONSTRAÇÃO DE SITUAÇÃO EXCEPCIONAL A CARACTERIZAR 

OFENSA AOS ATRIBUTOS DE PERSONALIDADE. DANO MORAL NÃO 

CONFIGURADO. MERO DISSABOR. CABIMENTO DO DESCONTO DOS 

VALORES DE IPVA DEVIDOS ANTES DO SINISTRO E DO REPASSE. 

SENTENÇA MANTIDA. RECURSO NÃO PROVIDO.(Recurso Cível, Nº 

71008767279, Quarta Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, Relator: 

Silvia Maria Pires Tedesco, Julgado em: 20-11-2019). Não há dúvida de 

que a situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no 

entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de 

dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. Assim, outro caminho não há, 

senão a parcial procedência da ação. II – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO IMPROCEDENTE o pedido de 

indenização por dano morais; 2 - Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 3.896,28 (três mil oitocentos e noventa e seis reais e vinte e oito 

centavos) nos termos do art. 42, § único do Código de Defesa do 

Consumidor; 3- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

presente projeto de sentença para fins de homologação por parte do juízo. 
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Campo Verde/MT, 25 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001950-27.2019.811.0051 Polo Ativo: LUCIANO RODRIGUES Polo 

Passivo: AVG BRASIL ASSOCIAÇÃO DE AUTOGESTÃO VEICULAR Vistos 

e examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo 

pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o 

art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

LUCIANO RODRIGUES contra AVG BRASIL ASSOCIAÇÃO DE 

AUTOGESTÃO VEICULAR objetivando indenização por dano moral e 

material referente ao pagamento do sinistro pelo seguro em face do seu 

veiculo. Devidamente citada, a reclamada apresentou defesa suscitando 

preliminar no que tange a distinção de associação e inaplicabilidade do 

Código de Defesa do Consumidor, no mérito, alega que o autor estava 

inadimplente com suas obrigações mensais, informa que o autor solicitou a 

reativação do seguro e vistoria, defende a inexistência de danos materiais 

e morais, requerendo a improcedência da ação e a condenação ao pedido 

contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão 

estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares arguidas pela ré, estas 

se confundem com o mérito e com ele serão analisadas, motivo pelo qual, 

rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito 

A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 nos mostra que: O Juiz adotará 

em cada caso a decisão que reputar mais justa e equânime atendendo os 

fins sociais da Lei e as exigências do bem comum. Isso demonstra que o 

Juízo, poderá valer-se da interpretação teleológica, enfrentando todos os 

argumentos deduzidos no processo pelas partes na forma de buscar a 

solução mais justa para o caso, permitindo a aplicação da Lei ao caso 

concreto, fundamentando suas decisões na forma do Enunciado 162 do 

FONAJE, facultando-lhe aplicação do artigo 489, § 1º do Código de 

Processo Civil. O Magistrado ao decidir, deve apreciar as provas, 

subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do disposto 

no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que remete 

analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil Anterior, em 

consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O entendimento 

jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar as regras de 

experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz deve 

valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e deve 

servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). Em uma ação de cunho indenizatório, além da ação ou 

omissão, há que se apurar se houve ou não dolo ou culpa do agente no 

evento danoso, bem como se houve relação de causalidade entre o ato do 

agente e o prejuízo sofrido pela vítima. Concorrendo tais requisitos, surge 

o dever de indenizar. Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: 

“Art. 186. Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imperícia, 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.” A respeito da 

responsabilidade civil o Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os 

pressupostos dessa responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, 

b) relação de causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do 

agente. (in Direito Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é 

representação abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação 

jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa no seu foro 

íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a 

censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não esteja 

pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. Para que essa responsabilidade 

emerja, continua o mestre, necessário se faz: (...) que haja uma ação ou 

omissão da parte do agente, que a mesma seja causa do prejuízo 

experimentado pela vítima; que haja ocorrido efetivamente um prejuízo; e 

que o agente tenha agido com dolo ou culpa. Inocorrendo um desses 

pressupostos não aparece, em regra geral, o dever de indenizar. (in 

"Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). Extrai-se dos autos que o 

reclamante insurge de sinistro em seu veiculo modelo “PEUGEOT 408, 

GRIFFE, PLACAS MIS-6985”, alegando que o seguro não consertou seu 

veiculo conforme pactuado em contrato, juntando apólice de seguro (Id 

22304444), orçamentos (Ids 22304747 e 22304752), boletim de ocorrência 

(Id 22304448) e boleto bancário (Id 22304473) como meio de prova da 

recusa do pagamento do conserto. Em defesa, o reclamado alega que o 

seguro não foi pago em virtude da inadimplência do Autor com suas 

obrigações mensais, juntando tela sistêmica onde se verifica o pagamento 

em atraso da parcela referente ao mês de fevereiro de 2019, informa que 

o autor solicitou a reativação do seguro na data de 18.04.2019, porém a 

vistoria só foi efetuada na data de 02.05.2019 por culpa exclusiva do 

autor, aduz que na data do acidente o autor não estava com o seguro 

reativado em razão da ausência de vistoria, defende a inexistência de 

danos materiais e morais, requerendo a improcedência da ação e a 

condenação ao pedido contraposto. No caso dos autos, observa-se que 

ocorreu foi tão somente meros aborrecimentos, já que a parte Autora não 

trouxe aos autos provas substanciais capazes de comprovar o dano, tal 

como prova de sua adimplência junto ao reclamado, pois em sua inicial 

sequer juntou provas do pagamento do seguro, anexando somente boleto 

pago na data de 15.05.2019, ou seja, após a efetiva vistoria do veiculo, 

coadunando com os fatos narrados pelo réu em sua defesa. Contudo, em 

que pese à alegação da parte autora de que o seguro negou a cobertura 

do sinistro, verifica-se que a negativa deu-se em razão da ausência de 

pagamento da apólice securitária, motivo pelo qual, inexistem razões em 

seu pleito. No caso dos autos, observa-se que a Reclamada agiu dentro 

do exercício regular de seu direito, conforme determina a Lei. Desta forma, 

não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo legal do artigo 

14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a aplicação do 

artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, o reclamante não se 

desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, qual seja, o de 

comprovar a culpa exclusiva do reclamado em face da negativa de 

cobertura do sinistro. Feitas colocações do conjunto probatório fático, 

entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto à 

parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais e materiais. III – Litigância de Má-Fé Por fim, 

a parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica, pois 

referido instituo deve ser devidamente demonstrado o dolo daqueles que 

utilizam dos meios judiciais para auferir vantagens, o que não foi 

comprovado pela ré. Assim, entendo que o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da improcedência do 

pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais considerações, considerando o 

disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO IMPROCEDENTE os pedidos 

formulados na presente ação, e, em consequência, julgo extinto o 
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processo, com resolução do mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do 

Novo Código de Processo Civil. Julgo IMPROCEDENTE o pedido de litigância 

de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da parte autora; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 25 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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Magistrado(s):
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Processo nº 1000999-96.2020.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. 

Dispensado o relatório, a teor do art. 38, “caput”, da Lei nº 9.099/95. A 

Requerente pede pela desistência da presente ação (ID 313448610). Nos 

termos do Enunciado 90 do FONAJE, no rito sumaríssimo dos Juizados 

Especiais, a extinção do feito em decorrência de pedido de desistência por 

parte do autor não depende da prévia manifestação do réu. Veja: 

“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.” Nesse sentido, 

prescreve o Novo Código de Processo Civil: “Art. 485. O juiz não resolverá 

o mérito quando: (...) VIII - homologar a desistência da ação; (...)”. Isso 

posto, HOMOLOGO o pedido de desistência para extinguir o presente feito 

sem análise de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de 

Processo Civil. Sem custas, na forma da lei. Intime-se. Certificado o 

trânsito em julgado, arquive-se, com as baixas e anotações de estilo. P.I.C. 

Campo Verde-MT, 27 de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes 

Simões Juíza de Direito
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Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

Processo nº 1002226-92.2018.8.11.0051 Sentença. Vistos etc. Trata-se 

de ação de locupletamento ilícito movida por APOLO ESPORTES, em 

desfavor de ALINE ALBANO NUNES. Imperioso destacar que a presente 

demanda tramita neste Juízo desde 07.11.2018 e até a presenta data a 

requerida sequer foi citada, em que pese este Juízo ter efetuado 

INÚMERAS diligências com o fito de proceder a angulação processual, 

contudo, sem êxito. É breve relato. DECIDO. Como é sabido, a Lei 9.099/95 

dispõe de maneira expressa as hipóteses de competência negativa dos 

Juizados. Assim, a causa que tenha como objeto qualquer uma das 

situações previstas será extinta, sem que haja o julgamento do mérito. Há 

de se considerar também, que, sendo os Juizados destinados ao 

julgamento de causas de menor complexidade, demandas que dependam 

de prova muito complexa devem ser extintas, posto que incompatíveis com 

o procedimento sumaríssimo, em que a cognição dos fatos é restrita. É 

certo que o Juizado Especial Cível não é local para que ações perdurem 

por muito tempo, é justiça rápida, e assim deve ser para propiciar que um 

maior número de demandas sejam julgadas no menor tempo possível. 

Ademais, os Juizados Especiais, orientam-se pelos Princípios da 

Oralidade, Simplicidade, Economia Processual e principalmente, pela 

Celeridade, esta inclusive, buscada a todo o tempo pelos jurisdicionados. 

Diante das informações trazidas pela parte autora, entendo que o 

presente feito não comporta mais prosseguimento junto à esta Justiça 

Especializada, ante a inexistência de localização da reclamada, o que 

inviabilizada a ocorrência da chamada tríade processual. A situação 

constatada nos autos, colide com os princípios da celeridade e 

simplicidade do rito sumaríssimo, sobremaneira com os princípios da 

operabilidade, da efetividade da prestação jurisdicional e ainda, com o 

princípio constitucional da duração razoável do processo. Cumpre 

ressaltar que já foi tentada a localização de endereço da parte Requerida 

por meio do Apolo (ID17127315), SIEL (ID 17797935) e INFOJUD (ID 

20375384), mas as tentativas restaram frustradas, não sendo a parte 

adversa encontrada em nenhum dos endereços indicados. Assim, a 

insistência da localização da parte reclamada nos endereços fornecidos 

não tem razão de ser, utilizando-se do processo judicial para essa 

consecução, pois restaram infrutíferas todas as diligências efetuadas. 

Permitindo-se novamente a utilização do já sobrecarregado aparelho 

judicial para localizar a demandada, tende-se a novos desdobramentos e 

delongas persistiram. Não pode o autor imputar ao Poder Judiciário a 

demanda de tempo pela qual tramita a presente ação, e sim, compreender 

que várias tentativas de citação, todas sem localização da ré, é motivo 

mais que razoável para a extinção do processo sem julgamento de mérito. 

Isto posto, atingindo o processo todos estes obstáculos, a medida correta 

é a renovação da ação na Justiça Comum, na qual se poderá manejar 

todos os instrumentos cabíveis para o bom termo da ação, INCLUSIVE, se 

for o caso, a citação por edital, medida que é vedada pelo art. 18, § 2º, da 

Lei 9.099/95. Com essas considerações, INDEFIRO o pedido de nova 

consulta por meio do SIEL e, com fulcro no art. 51, inciso II, da Lei nº 

9.099/95, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem análise do mérito. 

Remeta-se ao ARQUIVO com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Campo Verde-MT, 28 

de abril de 2020. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001149-14.2019.811.0051 Polo Ativo: MARLY PEREIRA PATRICIO Polo 

Passivo: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos e examinados. 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. Pois bem. MARLY PEREIRA PATRICIO, através do 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, propôs MEDIDA 

PROTETIVA COM PEDIDO DE ENTREGAR COISA CERTA contra o ESTADO 

DE MATO GROSSO, ambos qualificados nos autos. Narra a inicial que a 

Autora é pessoa deficiente e pobre na acepção da Lei, portanto, 

dependente do Sistema Único de Saúde, foi diagnosticada com a patologia 

denominada PARAPARESIA FLACIDA (CID-10 G82.0), SEQUELA DE 

POLIMIELITE COM ACOMETIMENTO PREDOMINANTE E ASSIMETRICO DOS 

MEMBROS INFERIORES (CID-10 B91) E OBESIDADE (CID-10 E 66.9). Em 

face da gravidade da doença e incapacidade da Autora, a fisioterapeuta 
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prescreveu cadeira de roda especifica nos seguintes modelos: CADEIRA 

DE RODAS MANUAL MONOBLOCO. Requereu com fundamento nos 

artigos 5º, XV da Constituição da República, bem como nos artigos 5º, 9º, 

10, 18 e 79 § 3º da Lei 13.146/2015, além de outros aplicáveis à espécie, 

julgada procedente a presente ação, para condenar o Réu a fornecer 

gratuitamente a Autora o equipamento descrito acima, sem qualquer custo 

para ela. Citado, o Estado de Mato Grosso Citado apresentou contestação, 

alegando preliminar de ausência de interesse processual, no mérito, a 

impertinência de aplicação de multa diária e hipossuficiência financeira não 

comprovada, oportunidade em que pediu a improcedência do pedido inicial. 

Houve réplica do Ministério Público, oportunidade em que ratificou os 

pleitos iniciais pugnando pela procedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. Cuida-se de MEDIDA 

PROTETIVA COM PEDIDO DE ENTREGAR COISA CERTA aforada pelo 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, em substituição a 

paciente MARLY PEREIRA PATRICIO, em face do ESTADO DE MATO 

GROSSO, qualificados nos autos. Pois bem. I - Da Preliminar da Ausência 

de Interesse Processual A preliminar suscitada pelo Estado de Mato 

Grosso não merece acolhimento, tendo em vista inexiste razões a tese 

apresentada por este, sendo que o direito à saúde se insere na órbita dos 

direitos sociais constitucionalmente garantidos. Trata-se de um direito 

público subjetivo, uma prerrogativa jurídica indisponível assegurada à 

generalidade das pessoas, conforme determina o artigo 196 da 

Constituição Federal de 1988, ocasião em que tal preceito é 

complementado pela lei 8.080/90, em seu artigo 2º, vejamos: “A saúde é 

um direito fundamental do ser humano, devendo o Estado prover as 

condições indispensáveis ao seu pleno exercício”, motivo pelo qual, resta 

prejudicada a preliminar arguida. REJEITO, pois, a preliminar de ausência 

de interesse processual trazida pelo Estado de Mato Grosso. E, não 

havendo irregularidades, passo à análise do mérito. Observa-se do 

conjunto probatório que a lide está suficientemente instruída e, por isso, 

dispensa maior dilação probatória. Ademais, não se verifica nenhuma 

hipótese de extinção do processo sem resolução do mérito, impondo-se o 

julgamento antecipado da questão de mérito. II - Mérito Iniciando-se pela 

Constituição Federal, tem-se no artigo 23, II, a competência comum dos 

entes federativos para a assistência à saúde. Porém, a saúde da 

população é dever do Estado e garantia do cidadão, devendo aquele 

proporcionar o suficiente para seu bem estar; assim, com fundamento no 

princípio da dignidade humana, nenhum cidadão poderá sofrer qualquer 

ato que atente contra a sua saúde e coloque a vida em iminente e 

concreto risco, ainda mais neste caso em que há política pública 

previamente definida. O artigo 196 da Constituição Federal consagra o 

direito à saúde com dever do Estado, que deverá por meio de políticas 

sociais e econômicas, propiciar aos necessitados o mais adequado e 

eficaz, capaz de ofertar à pessoa enferma maior dignidade e menor 

sofrimento. Artigo 196 CF - A saúde é direito de todos e dever do Estado, 

garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do 

risco de doença e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às 

ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Neste 

sentido: RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO CÍVIL 

PÚBLICA – I) PROMOÇÃO DE CIRURGIA E INTERNAÇÃO EM UTI À 

PACIENTE PORTADOR DE MOLÉSTIA GRAVE – IMPOSIÇÃO 

CONSTITUCIONAL – DESNECESSIDADE DE FORMALIDADE BUROCRÁTICA 

- PROTEÇÃO DE DIREITOS FUNDAMENTAIS – DIREITO À VIDA – II) MULTA 

COMINATÓRIA – CABIMENTO – RECURSO DESPROVIDO. Cumpre ao 

Estado e/ou ao Município, assegurar a todos cidadãos o direito à saúde, 

conforme previsão constitucional, sem demorada formalidade burocrática, 

sobretudo no fornecimento de tratamento médico/cirúrgico, quando se 

tratar de moléstia grave e com atendimento de urgência. A aplicação de 

multa cominatória é indubitavelmente o meio mais eficaz de conferir 

efetividade em condenações de obrigação de fazer, servindo de coação 

legal para que o agente público cumpra a ordem judicial. (TJ/MT - QUARTA 

CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 55674/2009, Rel. DES. 

JOSÉ SILVÉRIO GOMES, 17-8-2009). RECURSO DE AGRAVO DE 

INSTRUMENTO - AÇÃO CIVIL PÚBLICA - CUSTEIO DE CIRURGIA OCULAR 

FORA DE DOMICÍLIO - MENOR QUE DEVE SER SUBMETIDO A CORREÇÃO 

DE DESLOCAMENTO DE RETINA - LIMINAR DEFERIDA - DEVER DO 

ESTADO - DETERMINAÇÃO DE MEDIDA ADEQUADA À PROTEÇÃO DE 

DIREITO SOB RISCO DE LESÃO E DIFÍCIL REPARAÇÃO – DIREITO 

FUNDAMENTAL À SAÚDE E À VIDA - IMPOSIÇÃO DE MULTA 

COMINATÓRIA - POSSIBILIDADE - DECISAO MANTIDA – RECURSO 

IMPROVIDO. 1) O direito à saúde e, por conseguinte, o direito à própria 

vida, consubstancia direito fundamental inerente a todo ser humano, de 

sorte a fazer nascer para os entes federativos o dever de assegurar à 

sociedade um tratamento de saúde digno. 2) Deve ser mantida a liminar 

que determina ao Estado o fornecimento gratuito de cirurgia à menor 

acometido de doença grave sem condições de custeá-lo. 3) Consoante 

entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça, em se tratando 

de obrigação de fazer, é permitido ao Juízo, de ofício ou a requerimento da 

parte, a imposição de multa cominatória ao devedor, mesmo que seja 

contra a Fazenda Pública. (TJ/MT - QUARTA CÂMARA CÍVEL AGRAVO DE 

INSTRUMENTO N.º 24504/2009, Rel. DR. GILPERES FERNANDES DA 

SILVA, 22-6-2009). OBRIGAÇÃO DE FAZER - CIRURGIA DE 

DESLOCAMENTO DE RETINA - EXAME DE ULTRASONOGRAFIA OCULAR 

BILATERAL - CRIANÇA - DEVER DO ESTADO DE PROMOVER A SAÚDE DE 

TODOS - NEGATIVA ANTE INEXISTÊNCIA DE PREVISÃO ORÇAMENTÁRIA 

- ALEGAÇÃO DE DESEQUILÍBRIO ECONÔMICO-FINANCEIRO - 

IMPROCEDENTE - PRESENTES OS REQUISITOS PARA A CONCESSÃO DA 

TUTELA ANTECIPADA. Cumpre ao Estado promover a saúde de todo e 

qualquer cidadão. Não há dúvida que as despesas públicas devem ser 

planejadas, contudo, neste momento o interesse particular prevalece 

sobre o interesse público, pois, se trata da saúde e bem estar de uma 

criança, devendo sem dúvida prevalecer sobre todos os outros. A não 

realização da cirurgia, bem como do exame pleiteado equivale a 

condená-la a uma realidade lúgubre, pois, somente através da intervenção 

é que poderá aumentar suas chances de ter uma vida normal. (TJ/MT - 

QUINTA CÂMARA CÍVEL, AGRAVO DE INSTRUMENTO N.º 34916/2008, 

Rel. DES. CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, 3-9-2008). A respeito 

do tema, sábias são as palavras do Ministro Celso de Mello, quando da 

relatoria do RE-AgR 393175/RS, e que devem nortear e encorajar a mente 

do julgador quando enfrentar demandas desta natureza, senão vejamos: 

“(...) O direito público subjetivo à saúde representa prerrogativa jurídica 

indisponível assegurada à generalidade das pessoas pela própria 

Constituição da República (art. 196). Traduz bem jurídico 

constitucionalmente tutelado, por cuja integridade deve velar, de maneira 

responsável, o Poder Público, a quem incumbe formular - e implementar - 

políticas sociais e econômicas idôneas que visem a garantir, aos 

cidadãos, o acesso universal e igualitário à assistência farmacêutica e 

médico-hospitalar. - O direito à saúde - além de qualificar-se como direito 

fundamental que assiste a todas as pessoas - representa conseqüência 

constitucional indissociável do direito à vida. O Poder Público, qualquer que 

seja a esfera institucional de sua atuação no plano da organização 

federativa brasileira, não pode mostrar-se indiferente ao problema da 

saúde da população, sob pena de incidir, ainda que por censurável 

omissão, em grave comportamento inconstitucional. A INTERPRETAÇÃO 

DA NORMA PROGRAMÁTICA NÃO PODE TRANSFORMÁ-LA EM 

PROMESSA CONSTITUCIONAL INCONSEQÜENTE. - O caráter programático 

da regra inscrita no art. 196 da Carta Política - que tem por destinatários 

todos os entes políticos que compõem, no plano institucional, a 

organização federativa do Estado brasileiro - não pode converter-se em 

promessa constitucional inconseqüente, sob pena de o Poder Público, 

fraudando justas expectativas nele depositadas pela coletividade, 

substituir, de maneira ilegítima, o cumprimento de seu impostergável dever, 

por um gesto irresponsável de infidelidade governamental ao que 

determina a própria Lei Fundamental do Estado. (...) O reconhecimento 

judicial da validade jurídica de programas de distribuição gratuita de 

medicamentos a pessoas carentes dá efetividade a preceitos 

fundamentais da Constituição da República (arts. 5º, "caput", e 196) e 

representa, na concreção do seu alcance, um gesto reverente e solidário 

de apreço à vida e à saúde das pessoas, especialmente daquelas que 

nada têm e nada possuem, a não ser a consciência de sua própria 

humanidade e de sua essencial dignidade. Precedentes do STF. (...)”. E tal 

exegese do art. 196 da CF é reconhecida pelo próprio Estado de Mato 

Grosso, pelo então Secretário Estadual de Saúde, ao expedir e assinar o 

Ofício nº. 0686/2009/GBSES, datado de 03/04/2009, encaminhado para a 

10ª Promotoria de Justiça de Defesa do Patrimônio Público e da Probidade 

Administrativa, em que justifica a adoção de política pública de saúde, por 

meio do Sistema Único de Saúde, em favor do também então Secretário de 

Planejamento do Estado de Mato Grosso, consoante se pode verificar pela 

leitura dos seguintes trechos da missiva: “(...) Cabe colocar que o Estado 

é responsável constitucionalmente a tutela jurisdicional da saúde de seus 

entes tutelados. (...) Como podemos observar no art. 196 da CF/88 abaixo, 

a Saúde é um direito de todos e dever do Estado, não só Estado como um 

ente federativo, mas Estado como um todo, indistintamente, assegurando o 
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acesso universal e igualitário, integrando uma rede regionalizada e 

hierarquizada, constituindo-se um sistema único (SUS), senão vejamos 

(...). Assim, o Estado é obrigado a garantir aos seus cidadãos o acesso 

aos serviços e ações de saúde, compreendendo uma adequada 

assistência médico-hospitalar, garantindo uma maior qualidade de vida e 

evitando dissabores aos seus usuários. (...) Desta forma, o Estado deve 

arcar com o fornecimento da melhor qualidade de vida ao usuário do SUS, 

que no caso em tela é realização de cirurgia para implante coclear, desde 

que demonstrada a necessidade para a preservação da sua vida e saúde. 

(...) E foi visando dar efetividade ao direito à saúde que o legislador 

constituinte originário criou o Sistema Único de Saúde, o qual se pauta 

pelos princípios da universalidade, equidade, integralidade e cuja 

organização é feita de maneira descentralizada, hierarquizada e com 

participação da população. (...) Por todo o exposto, e conforme 

informações contidas no já mencionado processo de nº. 0.319.889-2, 

devidamente arquivado nesta Pasta e disponível para consulta e qualquer 

tipo de análise, colocamos que a aquisição foi de extrema necessidade ao 

paciente e obedeceu todos os trâmites administrativos legais, assim como 

outras diversas aquisições, estando a Secretaria Estadual de Saúde 

pronta a atender a todo e qualquer usuário do Sistema Único de Saúde 

que necessite de assistência para garantir sua melhor qualidade de vida.” 

Assim, sem sombra de qualquer dúvida se as palavras acima fossem 

confirmadas/norteadas pela adoção concreta de medida de saúde pública, 

de qualidade, eficiente e eficaz, e/ou cumprimento das obrigações a que o 

Estado de Mato Grosso se comprometeu quando da definição de políticas 

públicas, sempre na busca da melhoria de qualidade de vida e saúde da 

população, massacrada pela carga tributária que sustenta este País, 

certamente demandas desta natureza que abarrotam o Poder Judiciário 

seriam exceções e não regra, que, para restabelecer a efetividade do 

comando constitucional, ou fazer com que cumpra com as obrigações 

prévia e claramente definidas, está fazendo às vezes de gestor de saúde 

pública, sem que, com isso, viole o princípio da separação dos Poderes. 

Portanto, o requerido não apresentou argumentos a desconstituir a 

pretensão da Autora desta ação. Consigno que o direito aqui buscado 

está amparado pela legislação brasileira, inclusive na Lei 13.146/2015 em 

seus artigos 1º, 2º e 3º, sobretudo garantido pela Constituição Federal. 

Restou, pois, evidenciado nas provas colacionadas nos autos que a parte 

autora (paciente) necessita de disponibilização pelo Poder Público do 

equipamento descrito na inicial de CADEIRA DE RODAS MANUAL 

MONOBLOCO, em virtude da doença da qual está acometida (relatório 

médico anexo a inicial). Também restou comprovada a incapacidade 

financeira da família para custear tal tratamento/medicamento, pois sendo 

a Autora pessoa pobre e deficiente na acepção do Estatuto do Deficiente, 

é também obrigação do Estado suprir suas necessidades. Assim é que, ao 

presente caso e com o propósito de o requerido viabilizar a Autora, 

interessada e paciente o equipamento mais adequado e eficaz, 

viabilizando-se assim o exercício de sua dignidade e o menor sofrimento 

ante a enfermidade detectada (relatório médico anexo a inicial), deve o 

Requerido, então, cumprir com a obrigação de fazer reclamada na inicial 

às suas expensas, se necessário for. Sendo, então, a saúde um direito 

subjetivo assegurado constitucionalmente e não tendo a paciente/Autora, 

condições financeiras para custear o equipamento tido como necessário à 

preservação de sua vida, bem como sua saúde, impõe-se ao Requerido, 

conforme entendimento pacificado na jurisprudência e mencionado acima, 

possibilitar à parte autora (paciente) o acesso ao necessário ao 

equipamento CADEIRA DE RODAS MANUAL MONOBLOCO, sendo este 

indispensável à manutenção de sua vida e dignidade. Tratando-se, 

portanto, a saúde, de um direito social que figura entre os direitos e 

garantias fundamentais previstos na Constituição Federal, impende 

cumpri-la independentemente até mesmo de previsão orçamentária 

específica. Assim, diante do acima exposto e fundamentado, tenho que a 

procedência da presente demanda é medida que se impõe. III - Dispositivo 

Por tais considerações, por tudo o mais que nos autos consta, com fulcro 

no artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO PROCEDENTE o 

pedido constante na petição inicial, e, por conseguinte: 1. CONDENO o 

Requerido ESTADO DE MATO GROSSO a cumprir a obrigação 

constitucional de tornar efetivo o direito à assistência a saúde da parte 

autora (paciente), providenciando-se o fornecimento gratuitamente a parte 

autora do equipamento denominado de CADEIRA DE RODAS MANUAL 

MONOBLOCO, conforme prescrição médica, sob pena de bloqueio de 

verbas públicas até o limite do valor do equipamento; em não sendo 

disponibilizado o equipamento descrito acima na rede pública de saúde, 

seja o procedimento/equipamento realizado pela rede privada, às 

expensas do Requerido. 2. DETERMINO, ainda, que o Requerido promova a 

entrega da cadeira de roda descrito acima no prazo de 10 dias e caso 

ainda não tenha feito a entrega, fixo multa diária no valor de R$ 1.000,00 

(hum mil reais), para o caso de descumprimento da ordem judicial; Quanto 

às custas e despesas processuais, dispõe o item 2.14.5 da CNGC que 

“Ficam isentos de Custas Judiciais e emolumentos a União, o Estado, o 

Município e suas respectivas autarquias e fundações, nos termos do 

artigo 4º, parágrafo único, do Provimento 27/04-CM”. Assim, deixo de 

condenar o(s) requerido(s) ao pagamento das custas e despesas 

processuais. Deixo de condenar, ainda, ao pagamento dos honorários 

advocatícios. Sem reexame necessário, nos termos do art. 496, § 3º, do 

NCPC. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 26 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1002346-38.2018.811.0051 Polo Ativo: APARECIDA DOS 

SANTOS GUIMARAES Polo Passivo: CANOPUS ADMINISTRADORA DE 

CONSÓRCIO S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por APARECIDA DOS SANTOS 

GUIMARÃES contra CANOPUS ADMINISTRADORA DE CONSORCIO S.A 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de ausência de relação de consumo, 

no mérito, afirma que agiu em seu exercício regular de direito em virtude da 

ausência de pagamento da parcela referente ao mês 08.2018, alega 

inexistência dos danos morais e a legalidade na cobrança ante a regular 

contratação, entende ser incabível a inversão do ônus da prova, 

requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a 

emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar em relação 

à ausência de relação de consumo se confunde com o mérito e com ele 

será analisada, motivo pelo qual, resta prejudicada a preliminar suscitada. 

Rejeitam-se a preliminar. I – Preliminar As preliminares em relação a 

ausência de interesse de agir e documentos indispensáveis não merece 

ser acolhida, tendo em vista que dos autos constam documentos 

suficientes para análise do mérito, preenchendo desta forma, os requisitos 

do artigo 319 do Código de Processo Civil, restando prejudicada a 

preliminar suscitada. Rejeita-se as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se 
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dos autos que a parte reclamante se insurge de débito inscrito no SPC no 

valor de R$ 653,49 com vencimento na data de 14.08.2018, alegando que 

é inexistente, posto que referido débito é indevido, pois é avalista do 

Senhor Marcio em virtude da aquisição de consórcio, ocasião em que esta 

de forma indevida inseriu seu nome junto aos órgãos de proteção ao 

crédito, juntando certidão SPC como meio de prova da negativação 

indevida (Id 16562974) e comprovante de pagamento da fatura em 

questão (Id 16562970). A reclamada alega que não praticou nenhum ato 

ilícito e que o débito discutido neste processo é exigível, tendo em vista 

que agiu em seu exercício regular de direito em virtude da ausência de 

pagamento da parcela referente ao mês 08.2018, juntando proposta de 

adesão (Ids 17892134 e 17892137), contrato de alienação (Id 17892139), 

extrato atualizado do pagamento (Id 17892143 e 17892244) afirmando 

serem inexistentes os danos morais. Apesar de sedutores os argumentos 

da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da legalidade do 

débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua negativação 

junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não juntou nenhum 

documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que corroborasse 

com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa somente em 

afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum documento capaz de 

comprovar suas assertivas, posto que defende em sua defesa a ausência 

de pagamento da parcela com vencimento na data de 14.08.2018, porém, 

a ré junta aos autos extrato atualizado do pagamento (Id 17892143 e 

17892244), onde demonstra e faz prova em favor da reclamante em 

relação a quitação da parcela com vencimento na data de 14.08.2018, pois 

em analise aos extratos verifica-se que as duas parcelas com vencimento 

na mesma data estão baixada e contando com “recebimento de parcela”, 

ou seja, resta comprovado sua conduta ilícita da ré em virtude do 

pagamento do valor negativado junto ao SPC/SERASA. Desta forma, o 

ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, modificativo ou 

extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo 

Código de Processo Civil. Porém, entendo que em virtude da inversão do 

ônus da prova em favor da parte hipossuficiente no processo, ou seja, o 

consumidor, a parte Ré não conseguiu provar fato extintivo ou modificativo 

do direito da Autora. Em que pese às alegações da reclamada e em virtude 

da inversão do ônus da prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou 

seja, o de comprovar a legalidade do débito, devendo responder pelos 

danos causados a reclamante na forma do artigo 14, § 1º, I da Lei 

8.078/90. Portanto, a declaração da inexistência do débito discutido nestes 

autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade de 

indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais se 

discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida em virtude 

da prova do pagamento do débito, conforme extrato atualizado do 

pagamento das parcelas (Id 17892143 e 17892244), efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. 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. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 3.000,00 

(três mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino que 

os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo índice 

INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios que 

fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- 

Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 26 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 
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Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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GABRIEL LORENZZATTO OAB - MT20692-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CAROLINE SCHNEIDER GUANAES SIMOES

 

P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001861-04.2019.811.0051 Polo Ativo: EDMILSON PEREIRA DA SILVA Polo 

Passivo: IZILDA ALVES FERNANDES e ANTONIO ROBERTO FERNANDES 

Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei 

nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por EDMILSON 

PEREIRA DA SILVA contra IZILDA ALVES FERNANDES e ANTONIO 

ROBERTO FERNANDES objetivando indenização por danos morais e 

materiais. A parte requerida em peça defensiva suscita preliminares de 

ilegitimidade ativa e passiva, no mérito, alega exercício regular de direito 

em face da emissão de certidão, bem como seu vencimento, afirma serem 

inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da inversão do 

ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação e a 

condenação ao pedido contraposto. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A preliminar de ilegitimidade 

ativa não merece ser acolhida em virtude da juntada de certidão de 

casamento nos autos (Id 24256680), restando demonstrado a relação 

conjugal do autor, motivo pelo qual afasto a preliminar. No que tange a 

ilegitimidade passiva dos reclamados, requerendo a substituição 

processual do polo em desfavor do Cartório Extrajudicial, verifico que este 

não detém personalidade jurídica, portanto, não pode responder pelos atos 

de seus prepostos. Apesar de existir entendimento em sentido contrario, a 

jurisprudência firmou entendimento de que o artigo 22 da Lei 8.935/94 

estabelece a responsabilidade objetiva do próprio tabelião pela atividade 

notarial. Nesse sentido, o Tabelião é o titular da exploração do serviço 

notarial, cabendo a ele responder pessoalmente pelos atos praticados na 

serventia extrajudicial. Portanto, não há em que se falar em ilegitimidade 

passiva dos reclamados, pois o notário responde em nome próprio pelos 

atos notariais praticados, conforme precedentes do Superior Tribunal de 

Justiça (Resp. 1.584.529), motivo pelo qual, afasto a preliminar. 

Rejeitam-se as preliminares. II – Do Mérito Findada a instrução, verifica-se 

do termo de audiência que foi ouvidas as partes na forma do artigo 385 

CPC, ocasião em que somente a parte reclamada arrolou testemunha, 

sendo esta ouvida como informante deste Juízo em audiência. Por outro 

lado, o Reclamado não arrolou testemunhas, vindo os autos concluso. 

Primeiramente, verifico que do Termo de Instrução há pedidos dos 

reclamados em face da juntada de documentos anexo a impugnação do 

Autor, requerendo o desentramento dos documentos bem como o 

reconhecimento da preclusão em face da produção de prova. Neste 

ponto, verifico que referido pedido não há amparo legal, pois as partes 

poderão produzir provas até a audiência de instrução, devendo ser 

indeferido de inicio, conforme autoriza o artigo 33 da Lei 9.099/95. 

Extrai-se dos autos por meio da exordial do reclamante que compareceu 

junto ao Cartório Nesken desta Comarca para entregar a certidão de breve 

relato ocasião em que o Srº Roberto se recusou a aceitar a certidão, pois 

estava vencida, posteriormente dirigiu-se ao Cartório de 1º Oficio onde a 

certidão foi emitida, e foi informado de que esta se encontrava dentro do 

prazo de validade, motivo pelo qual, requereu uma nova certidão, juntando 

certidão de breve relato e recibo (Id 22010653), requerendo indenização 

por danos morais e materiais. Em peça defensiva, as reclamadas alegam 

exercício regular de direito em face da emissão de certidão, informando 

que a validade da certidão é de 30 dias, diferentemente dos prazos 

processuais, informa ainda que o mês de dezembro de 2018 possuía 31 

dias, o que levou o vencimento da certidão na data de 13.01.2019 emitida 

na data de 14.12.2018, afirma serem inexistente os danos morais, entende 

pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação e a condenação ao pedido contraposto. Na 

audiência de instrução, extrai do depoimento pessoal da parte autora, que: 

“eu comprei um imóvel, estava fazendo a escritura do mesmo; o Cartório 

pediu uma certidão negativa; certidão com data do dia 14, sua validade 

seria de 30 dias, porém chegado ao Cartório, o Srº Roberto falou que 

estava fora da data, pois o mês foi de 31 dias; informou que a certidão 

estava fora do prazo e não iria receber; em outro Cartório fui informado 

que a certidão estava dentro do prazo, emitindo outra certidão com valor 

mais abaixo, pois não necessitava de fazer busca; o imóvel esta sendo 

adquirido por mim e minha esposa; a segunda via do documento foi emitida 

no dia 14; fiquei de mãos atadas sem poder fazer nada.” O Réu em seu 

depoimento pessoal, declarou que: “foi dado entrada na escritura, nós 

precisamos da certidão; ele se deslocou ate a prefeitura, e quando ele 

voltou a certidão estava vencida; depois ele trouxe a certidão atualizada; a 

certidão estava com data de 14.01.2019, sei que venceu 01 dia antes; não 

tenho certeza se foi dia 14, sei que venceu 01 dia antes dele me 

apresentar; na segunda feira seria o mesmo dia da certidão, porem 

dezembro tinha 31 dias, venceu no dia 13, não o desrespeitei em nenhum 

momento.” A Informante do Autor, a Srª Norma Lopes de Freitas Silva, 

declarou que: “no dia 14, o Cartório não aceitou o documento, procuramos 

o 1º Oficio, eles falaram que estavam na data...; Diante da dilação 

probatória juntamente com analise dos documentos anexo aos autos (Id 

22010653), verifico que resta claro que as certidões emitidas pelos 

Cartórios Extrajudiciais, possui prazo de 30 dias, conforme artigo 1.254 do 

Provimento nº 40/2016 e artigo 1º do Decreto Lei nº 93.240/86 que 

regulamentou a Lei 7.433/85, vejamos: Artigo 1.254 - O prazo de validade 

das certidões expedidas pelo Registro de Imóveis é de 30(trinta) dias e 

será, obrigatoriamente, nelas consignado. (Grifei). Artigo 1º - Para a 

lavratura de atos notariais, relativos a imóveis, serão apresentados os 

seguintes documentos e certidões: (...); IV - a certidão de ações reais e 

pessoais reipersecutórias, relativas ao imóvel, e a de ônus reais, 

expedidas pelo Registro de Imóveis competente, cujo prazo de validade, 

para este fim, será de 30 (trinta) dias; Grifei. Neste passo, em analise ao 

depoimento das partes, extrai-se que a discussão nos autos versa sobre 

o fim do prazo estabelecido naquela Certidão, cuja data foi emitida no dia 

14.12.2018, tendo como prazo legal 30 dias da sua emissão, conforme 

dispositivos citados acima, porém, a certidão na ótica da reclamada 

venceu no domingo, ou seja, no dia 13.01.2019 em virtude do mês de 

dezembro possuir 31 dias. Pois bem, o Novo Código de Processo Civil, 

passou a prever, em seu artigo 219, que: "na contagem de prazo em dias, 

estabelecido por lei ou pelo juiz, computar-se-ão somente os dias úteis". 

Pelo novo regime, portanto, devem ser desprezados os finais de semana e 

os feriados para fins de computo dos “prazos processuais”. Explica-se: 

Por exemplo, em um prazo de cinco dias, cujo ato processual praticado foi 

publicado na quarta-feira, tendo por termo inicial a quinta-feira – primeiro 

dia útil subsequente ao da publicação ou da disponibilização da 

informação no Diário da Justiça Eletrônico, nos termos do artigo 224, §§ 2º 

e 3º, do NCPC. Nessa hipótese, o termo final será a quarta-feira da 

semana seguinte (prazo contado em dias úteis), e não mais a 

segunda-feira da semana subsequente, hipótese de contagem valendo-se 

do sistema do antigo Código de Processo Civil. No entanto, como já 

ressaltado, o Novo Código de Processo Civil estabelece a contagem dos 

denominados prazos processuais, isto é, relativos às partes ou terceiros 

interessados para que pratiquem ato processual, no âmbito da jurisdição. 

No caso em tela, devemos analisar se sua aplicabilidade aos atos 

praticados no âmbito da atividade registral, sobretudo dos procedimentos 

que se dão junto às Serventias Extrajudiciais de Registro, regulados por 

leis especiais quanto à contagem de prazos em meses ou em anos, 

independentemente de serem prazos processuais ou relativos à própria 

atividade registral, no âmbito da serventia extrajudicial, não havendo 

qualquer alteração decorrente do advento do Novo Código de Processo 

Civil. Isso porque, não traz a legislação processual o regramento 

específico sobre o tema, entendendo a doutrina no sentido que deve ser 

aplicado subsidiariamente o disposto no artigo 132, § 3º, do Código Civil, 

conforme ensina o Professor Humberto Teodoro Júnior, Curso cit. (nota 1 

supra), p. 525, vejamos: "Os prazos de meses e anos expiram no dia de 
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igual número do de início, ou no imediato, se faltar exata correspondência". 

(Grifei). No entanto, nos atos a serem praticados no âmbito das Serventias 

Extrajudiciais, a contagem em dias úteis ou em dias corridos não estão 

estabelecidos, o que torna a matéria complexa e confusa na aplicação do 

cotidiano extrajudicial. O Código de Processo Civil estabelece em seu 

artigo 15 que: "na ausência de normas que regulem processos eleitorais, 

trabalhistas ou administrativos, as disposições deste Código lhes serão 

aplicadas supletiva e subsidiariamente", demonstrando que a aplicação da 

legislação processual poderá suprir certas lacunas decorrentes de outras 

legislações especificas, ocasião em que neste caso, poderia se aplicar o 

artigo 1.046, § 2o, do NCPC, que recepciona os procedimentos especiais 

(administrativos ou jurisdicionais). Assim, no presente caso, reta claro que 

os prazos das Serventias Extrajudiciais são contados de forma continua, 

sem aplicação da regra imposta pelo Novo Código de Processo Civil, 

ocasião em que a validade da certidão de breve relato, possui validade de 

30 dias indiscutivelmente, conforme artigo 1.254 do Provimento nº 40/2016 

e artigo 1º do Decreto Lei nº 93.240/86. Todavia, conforme 

posicionamento doutrinário, entendo que se a Certidão foi emitida no dia 14 

de mês anterior, devendo ter como “marco” de vencimento o mesmo dia 14 

do mês subsequente, ou seja, vencendo esta no mesmo dia (número) do 

inicio, não havendo em que se falar em vencimento em dia anterior em 

razão de alguns meses do ano possuir 31 dias, restando demonstrado 

que o Autor nesse ponto, assiste razão. De fato, entendo que restou 

comprovados por meio da documentação juntada aos autos que assiste 

razão em partes o reclamante, conforme se observa da prova produzida 

em audiência de instrução, pois os depoimentos pessoais bem como as 

provas documentais, demonstram que a certidão de breve relato 

encontrava-se dentro do prazo de validade, devendo os reclamados 

restituir o dano material sofrido pelo autor. Assim, sem delongas, entendo 

que os reclamados devem ser condenados a pagar o dano material no 

valor de R$ 19,36 ao autor. III – Dano Moral A controvérsia cinge-se em 

aferir se a conduta da Ré é apta a ensejar a condenação em danos 

morais, bem como se da respectiva conduta há que se reconhecer a 

ocorrência dos aludidos danos. Cediço que para a caracterização da 

obrigação de indenizar exige-se a conduta, o dano e o nexo causal entre 

a respectiva conduta e os danos. In casu, postula a parte Autora a 

reparação por danos morais sem nenhuma razão, posto que não constava 

no sistema de proteção ao crédito uma restrição em seu nome e CPF que 

tenha sido inserida pela Ré, bem como o nexo causal em relação ao dano 

moral. Não há como se acolher a pretensão da parte Autora. Explica-se. 

Em que pese restar provado que houve falha nas informações prestadas 

pela ré no que tange a validade da certidão, à parte autora não 

demonstrou de modo satisfatório se existiu fatos que corroborasse com a 

lesão do direito em sua esfera moral, pois somente a alegação de que 

houve negativa em receber uma certidão supostamente fora do prazo, não 

há como se reconhecer que referida negativa da parte ré tenha causado 

ao Autor danos morais passíveis de ressarcimento. Sendo assim, é 

possível crer que a mera informação prestada pela ré no que tange a 

validade da certidão dirigida ao Autor acarretou somente meros 

aborrecimentos, já que em audiência de instrução não produziu provas 

capaz de ensejar o reconhecimento do dano. Não há dúvida de que a 

situação apresentada causa desconforto para qualquer pessoa, no 

entanto, esse desconforto não pode ser considerado como causador de 

dano moral indenizável. Tal entendimento encontra-se sedimentado na 

jurisprudência: RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO. DANO MORAL 

INEXISTENTE. VERBA INDENIZATÓRIA AFASTADA. O mero dissabor não 

pode ser alçado ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão 

que exacerba a naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas 

aflições ou angústias no espírito de quem a ela se dirige. Recurso Especial 

conhecido e provido”. (REsp 714611/PB; RECURSO ESPECIAL 

2005/0001506-0. Relator: Ministro CESAR ASFOR ROCHA (1098). Data de 

julgamento: 19/09/2006. Acórdão publicado no DJU em 02/10/2006) 

[grifou-se] Assim, tem-se que a situação apresentada se caracteriza 

como mero aborrecimento ou contratempo que sofre a pessoa nas 

relações diárias, absolutamente normais na vida de qualquer um. Portanto, 

não vislumbra-se dano concreto ou prova indiciária mínima de que a 

Autora tenha sido submetida à situação capaz de violar de forma 

exacerbada sua imagem ou qualquer dos direitos personalíssimos 

tutelados pelo ordenamento pátrio. Salvo prova de efetivo dano à 

personalidade, tal situação não é suficiente a caracterizar a ocorrência de 

dano moral passível de indenização. Forçoso, portanto, concluir pela 

ausência dano moral a ser indenizado. IV – Litigância de Má-Fé Por fim, a 

parte reclamada requer a condenação do Autor como litigante de má-fé. 

Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica, pois 

referido instituto deve ser devidamente demonstrado o dolo daqueles que 

utilizam dos meios judiciais para auferir vantagens, o que não foi 

comprovado pela ré. Assim, entendo que o Autor, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da parcial procedência do 

pedido inicial. V - Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no 

artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo 

Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; 2- JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos materiais; 3- JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não 

comprovou dolo da parte autora; 4- CONDENO os reclamados a efetuar o 

pagamento de R$ 19,36 (dezenove reais e trinta e seis centavos) a titulo 

de dano material; 5- Determino que os valores da condenação pelo dano 

material sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento 

danoso (Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, 

devidos desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil; Sem 

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 27 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1002272-81.2018.811.0051 Polo Ativo: WILSON LAZARO DE REZENDE & 

CIA LTDA – ME e ZELIA MARIA PEREIRA Polo Passivo: PRISCILA GOUVEIA 

POLLIS Vistos e examinados. A questão controvertida despicienda prova 

oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza 

o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como 

permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação 

ajuizada por WILSON LAZARO DE REZENDE & CIA LTDA – ME e ZELIA 

MARIA PEREIRA contra PRISCILA GOUVEIA POLLIS objetivando cobrança 

de valores referente à venda de produtos. Devidamente citada (Id 

24136585), a parte reclamada não compareceu em audiência, conforme 

consta no termo (Id 26079665), porém não apresentou contestação. É o 

suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Do 

Mérito De início, observo que a carta de citação encaminhada ao endereço 

da Reclamada é suficiente para a regularidade do ato, ainda que recebida 

por terceira pessoa. Nesse sentido, o Enunciado 5 do FONAJE: 

“Enunciado 5: A correspondência ou contrafé recebida no endereço da 
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parte é eficaz para efeito de citação, desde que identificado o seu 

recebedor.” Assim, apesar de devidamente citada, conforme AR de 

Citação positivo juntado aos autos (Id 24136585), o Reclamado não 

compareceu à audiência de conciliação (Id 26079665), porém não 

apresentou defesa nos autos, ocasião em que até a presente data, não 

firmou qualquer justificativa de sua ausência. De tal arte, forçosa é a 

aplicação dos efeitos da revelia, de modo a reputarem-se verdadeiros os 

fatos afirmados pelo autor, a teor do contido no art. 20 da Lei n. 9.099/95 e 

Enunciado 78 FONAJE. Todavia, a despeito de a revelia fazer presumir 

verdadeiros os fatos alegados na exordial, ressalto que esta presunção é 

relativa, não importando necessariamente em procedência total do pedido. 

Desta feita, apesar da inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão 

do reclamante, averiguando se os fundamentos por ele expendidos 

possuem guarida no direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, 

registro que ao Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas 

e apresentar defesa nos autos por meio da citação, conforme consta nos 

autos (Id 24136585), porém não apresentou nenhum fato modificativo, 

impeditivo ou extintivo do direito do Autor, conforme determina o artigo 

373, II do CPC. De fato, em primeiro plano, anoto que restou comprovados 

por meio da documentação juntada aos autos que assiste razão a parte 

Autora, conforme se observa das notas anexa a inicial (Id 16426214) 

devidamente assinada pelo Réu. A parte ré deve ser compelida a pagar o 

débito, pois presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela 

parte autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é 

apta a comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que os 

Autores possui um crédito a receber da Reclamada referente à venda de 

produtos que esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que 

encontra-se anexo a inicial as notas assinada pelo Réu com saldo 

devedor no valor de R$ 862,75, comprovando a exigibilidade do crédito. 

Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada a efetuar o 

pagamento de R$ 862,75 (oitocentos e sessenta e dois reais e setenta e 

cinco centavos) referente à compra de produto; 2- Determino que os 

valores da condenação pelo dano material sejam corrigidos 

monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), 

mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na 

forma do artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante 

previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em 

julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades 

legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos 

do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CAMPO VERDE PROJETO DE SENTENÇA Numero do 

Processo: 1001406-73.2018.811.0051 Polo Ativo: ODEIR GONÇALVES DE 

CASTRO Polo Passivo: BANCO LOSANGO – BANCO MULTIPLO Vistos e 

examinados. A questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo 

qual passo a decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso 

I, do Código de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 

da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ODEIR 

GONÇALVES DE CASTRO contra BANCO LOSANGO – BANCO MULTIPLO 

objetivando indenização por danos morais em face de inscrição indevida 

de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminar de inépcia da inicial, no mérito, alega 

exercício regular de direito em face da regularidade na contratação, afirma 

serem inexistente os danos morais, entende pelo descabimento da 

inversão do ônus da prova, requerendo ainda a improcedência da ação. É 

o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – 

Preliminar As preliminares em relação a ausência de interesse de agir e 

pretensão resistida não merece ser acolhida, tendo em vista que dos 

autos constam documentos suficientes para análise do mérito, 

preenchendo desta forma, os requisitos do artigo 319 do Código de 

Processo Civil, restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte reclamante se 

insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é inexistente, posto que 

referido débito é indevido, pois efetuou o pagamento do valor de R$ 

212,77, juntando comprovante de pagamento (Id 14717889 e 14717883) e 

notificação como meio de prova da negativação indevida. A reclamada 

alega que não praticou nenhum ato ilícito em face da regularidade na 

contratação, afirma serem inexistentes os danos morais, entende pelo 

descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo ainda a 

improcedência da ação, juntando tela sistêmica. Apesar de sedutores os 

argumentos da reclamada, este não trouxe aos autos nenhuma prova da 

legalidade do débito ou que este era realmente era devido ao tempo de sua 

negativação junto aos órgãos de proteção ao credito, posto que não 

juntou nenhum documento capaz de comprovar a sua exigibilidade, que 

corroborasse com suas alegações. A reclamada se limitou a sua defesa 

somente em afirmar que o débito é exigível não juntando nenhum 

documento capaz de comprovar suas assertivas, posto que juntou 

contrato assinado pela Autora comprovando a relação consumerista entre 

as partes, o que não foi negado pela reclamante em sua inicial, pois o que 

autora busca é declarar a inexistência de um debito que foi pago (Id 

14717889 e 14717883) e inscrito junto ao SPC/SERASA, restando 

comprovado sua conduta ilícita da ré. Portanto, inexiste prova da 

exigibilidade do débito, restando prejudicado o meio de prova utilizada, bem 

como, preclusa a produção de provas. O ônus de provar acerca da 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é 

da parte ré, consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. 

Porém, entendo que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da 

parte hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, conforme consta nos autos ante o 

pagamento do debito, a declaração da inexistência do débito discutido 

nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A possibilidade 

de indenização dos danos morais é questão que hodiernamente não mais 

se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao 

prever, expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, 

embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No 

caso, por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, tenho que restou 

caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida consoante 

em face do pagamento da divida (Id 14717889 e 14717883), efetuou 
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cobranças, inclusive com inclusão do nome e CPF da parte reclamante nos 

órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. 

Isso porque, necessitava de seu nome e CPF para concluir transação 

comercial, o que lhe poderia ter sido negado em virtude de possuir 

restrição em seu cadastro junto a Reclamada. Neste sentido: RECURSO 

INOMINADO - TELEFONIA - OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA 

CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA ENTRE AS PARTES - NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS 

ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO - DANO MORAL CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS 

PARÂMETROS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO 

IMPROVIDO. 1. 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. 2. Se a consumidora nega a existência de relação jurídica entre 

as partes e consequentemente a responsabilidade pela obrigação que 

ocasionou a negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do 

Código de Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus 

quanto a existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito 

do autor, devendo ser observado que cópias de telas de computador não 

se prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e 

dá ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 4.000,00 (quatro mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, caminho outro não há 

senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao pagamento de R$ 4.000,00 

(quatro mil reais) a título de indenização por danos morais; 2- Determino 

que os valores da condenação sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde a condenação (Súmula 362/STJ), mais juros moratórios 

que fixo em 1% ao mês, devidos desde o evento danoso (Súmula 54/STJ); 

3- Declaro inexistente o débito discutido nestes autos, inseridos no SPC e 

SERASA; Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas 

e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 26 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001177-79.2019.811.0051 Polo Ativo: APARECIDA MARIA MOREIRA Polo 

Passivo: BANCO BRADESCO S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por APARECIDA 

MARIA MOREIRA contra BANCO BRADESCO S.A, objetivando restituição 

em dobro e danos morais ante os descontos não autorizados em sua 

conta corrente. A parte promovida em sua defesa suscita preliminar de 

ilegitimidade passiva, no mérito, alega a inexistência de ato ilícito e danos 

morais, entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova e 

devolução em dobro, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente 

a relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar A 

preliminar de ilegitimidade passiva arguida pelo Requerido não merece ser 

acolhida, tendo em vista que dos extratos anexado a inicial consta o 

próprio reclamado como beneficiário dos descontos, motivo pelo qual há 

necessidade de manter no polo passivo da demanda para apurar eventual 

responsabilidade, restando prejudicada a preliminar suscitada. Rejeita-se a 

preliminar. II – Mérito A parte ré deve ser responsabilizada pelo ocorrido, 

pois, em sua defesa nada mencionou sobre os descontos de sua 

responsabilidade, sequer juntou documento que demonstre contratação de 

plano previdenciário ou anuência da Autora em efetuar descontos em sua 

conta corrente. Assim, quem emitiu contas a serem pagas e permaneceu 

efetuando cobranças e descontos, foi à reclamada, devendo ser 

responsabilizada. Extrai-se dos autos que a reclamante vem sofrendo com 

descontos em sua conta corrente entre o período de fevereiro e março de 

2019 referente a valores que variam de R$ 33,32 (02.2019), R$ 33,32 

(03.2019) e 54,43 (03.2019) em relação a produtos supostamente 

ofertados pelo reclamado e não contratado pela Autor, conforme extratos 

em anexo a inicial (Ids 20006194 e 20006192). No caso dos autos, 

entendo que os descontos efetuados na conta corrente da Autora foi 

indevido e a falta de autorização desta para o procedimento de débito 
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torna ato ilícito. No entanto, tal situação não exime a reclamada de 

responsabilidade, uma vez que restou evidente nos autos sua culpa, 

posto que não tomou a devida cautela para evitar este tipo de desconforto 

a seus consumidores. O fato de a ré não tomar as medidas necessárias à 

comprovação da documentação das pessoas que requerem os serviços, 

é motivo suficiente para caracterizar sua exclusiva culpa pelo ocorrido, 

até porque o ônus de sua desídia não pode ser suportado pela parte 

reclamante. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil. Em que pese às alegações da 

reclamada, esta não se desincumbiu de seu ônus, posto que não juntou 

aos autos nenhum documento capaz de comprovar suas alegações, 

devendo ser responsabilizada pelos descontos indevidos. No presente 

caso, verifico que há pedido nos autos em relação à repetição de indébito 

de valores cobrados e descontados indevidamente, conforme extrato 

bancários em anexo em nome da Autora (Ids 20006194 e 20006192), 

ocasião em que há de ser deferido, conforme prova nos autos dos meses 

que restaram caracterizados os descontos. Assim, em analise aos 

extratos anexos a inicial, verifica-se que constam 03 descontos nos 

valores de R$ 33,32 (02.2019), R$ 33,32 (03.2019) e 54,43 (03.2019) 

referentes aos meses de fevereiro e março de 2019 perfazendo o 

montante de R$ 121,07. Desta forma e diante dos fatos comprovados, 

entendo que, a cobrança é indevida e com onerosidade excessiva, 

devendo o reclamado ser condenado a restituição em dobro dos valores 

pagos pela Autora nos termos do artigo 42, § único do Código de Defesa 

do Consumidor, bem como a declaração da inexistência do débito são 

medidas que se impõe. III – Dano Moral A possibilidade de indenização dos 

danos morais é questão que hodiernamente não mais se discute, havendo 

a Carta Republicana de 1988 pacificado a temática ao prever, 

expressamente, a indenizabilidade no seu art. 5º, incisos V e X, embora 

jamais tivesse o Código Civil de 1916 restringido tal pretensão. No caso, 

por ser a relação jurídica mantida entre as partes de natureza 

consumerista, a responsabilidade civil na hipótese em julgamento é 

objetiva, uma vez que as atividades comerciais e bancárias estão 

incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, da comprovação 

da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que surja o dever de 

indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz a presença 

cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais sejam: a) a 

conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária do agente; b) 

o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, entendo que 

restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma indevida 

consoante a cobrança excessiva de valores e ainda debitando na conta 

da autora, demonstra claramente que houve falha na prestação de seus 

serviços, causando-lhes prejuízos. Isso porque, a Autora não autorizou 

os descontos e os serviços da reclamada jamais foram prestados, os 

quais não poderiam ter sido cobrados de forma indevida e excessiva sem 

anuência do reclamante. A titulo de ilustração, cito entendimento 

jurisprudencial da Egrégia Turma Recursal do Estado de Mato Grosso: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESSARCIMENTO DE NUMERÁRIO C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – DESCONTO INDEVIDO DE 

VALORES DA CONTA CORRENTE EM QUE O CONSUMIDOR TEM 

CREDITADO SEU SALÁRIO – VERBA ALIMENTAR – FALHA NA 

PRESTAÇÃO DO SERVIÇO – ENGANO JUSTIFICÁVEL – INOCORRÊNCIA – 

REPETIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO – DANO MORAL CARACTERIZADO – 

PEDIDO INDENIZATÓRIO JULGADO PROCEDENTE – SENTENÇA 

PARCIALMENTE REFORMADA – RECURSO PRINCIPAL DESPROVIDO – 

RECURSO ADESIVO PROVIDO. 1. “O desconto de parcela indevida sobre 

verba de caráter alimentar, caracteriza de per si o dano presumido, 

dispensando a comprovação da extensão da lesão. (...) Constatada a 

má-fé e diante da inexistência de engano justificado, a restituição em 

dobro é medida que se impõe nos termos do art. 42 do CDC” (TJMT – 5ª 

Câm. Cível – RAC 83173/2014 – Rel. DESA. CLEUCI TEREZINHA CHAGAS 

PEREIRA DA SILVA – j. 17/12/2014, Publicado no DJE 21/01/2015). (Ap 

85927/2016, DES. JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO 

PRIVADO, Julgado em 22/11/2016, Publicado no DJE 28/11/2016). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 

novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. Assim, outro caminho não 

há, senão o da procedência do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, e em consonância com o art. 6º. da Lei 9.099/95 c/c art. 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PROCEDENTE e: 1-Condeno a reclamada, nos termos do art. 42, § único do 

Código de Defesa do Consumidor, ao ressarcimento em dobro do valor 

pago pelos reclamantes, totalizando R$ 242,14 (duzentos e quarenta e 

dois reais e quatorze centavos); 2-Condeno a reclamada ao pagamento de 

R$ 3.000,00 (três mil reais) de indenização por danos morais; 3 - 

Determino que os valores da condenação a titulo de dano moral sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 4- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos igualmente do evento danoso 

(Súmula 54/STJ). 5 – Declaro inexistente o débito discutido nestes autos; 

Torno Definitiva a Liminar anteriormente concedida. Sem custas e 

honorários (arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Transitada em julgado, em não 

havendo requerimento para cumprimento de sentença, arquive-se. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003330-41.2019.811.0051 Polo Ativo: ALESSANDRO DAMASCENO 

SANDER Polo Passivo: TIM S.A Vistos e examinados. A questão 

controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir 

antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por ALESSANDRO 

DAMASCENO SANDER contra TIM S.A objetivando indenização por danos 

morais em face da suspensão do serviço de telefonia. A parte requerida 

em peça defensiva suscita preliminares de retificação do polo passivo, 

ausência de tentativa de solução nas vias administrativas e impugnação a 

inversão do ônus da prova, no mérito, aduz exercício regular de direito, 

alega inexistência dos danos morais em face da ausência de ato ilícito, 

entende pelo descabimento da inversão do ônus da prova, requerendo a 

improcedência da ação. É o suficiente a relatar. Passo a emitir 

fundamentada decisão estatal. I – Preliminar No que tange as preliminares 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito A inteligência do art. 6º da Lei nº. 9.099/95 

nos mostra que: O Juiz adotará em cada caso a decisão que reputar mais 

justa e equânime atendendo os fins sociais da Lei e as exigências do bem 

comum. Isso demonstra que o Juízo, poderá valer-se da interpretação 

teleológica, enfrentando todos os argumentos deduzidos no processo 

pelas partes na forma de buscar a solução mais justa para o caso, 

permitindo a aplicação da Lei ao caso concreto, fundamentando suas 

decisões na forma do Enunciado 162 do FONAJE, facultando-lhe aplicação 

do artigo 489, § 1º do Código de Processo Civil. O Magistrado ao decidir, 

deve apreciar as provas, subministradas pelo que ordinariamente 

acontece, nos termos do disposto no art. 375, do Novo Código de 

Processo Civil Brasileiro, que remete analogicamente ao antigo art. 335 do 

Código Processual Civil Anterior, em consonância ao precedente 

jurisprudencial, vejamos:. O entendimento jurisprudencial é neste sentido: 

“O Juiz não pode desprezar as regras de experiência comum ao proferir a 

sentença. Vale dizer, o juiz deve valorizar e apreciar as provas dos autos, 

mas ao fazê-lo pode e deve servir-se da sua experiência e do que 

comumente acontece”. (JTA 121/391 – apud, Código de Processo Civil 

Theotônio Negrão, notas ao artigo 335). Em uma ação de cunho 

indenizatório, além da ação ou omissão, há que se apurar se houve ou 

não dolo ou culpa do agente no evento danoso, bem como se houve 

relação de causalidade entre o ato do agente e o prejuízo sofrido pela 

vítima. Concorrendo tais requisitos, surge o dever de indenizar. 

Prelecionam os artigos 186 e 927 do Código Civil: “Art. 186. Aquele que, 

por ação ou omissão voluntária, negligência ou imperícia, 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.” A respeito da responsabilidade civil o 

Professor SILVIO RODRIGUES nos ensina que os pressupostos dessa 

responsabilidade são: a) ação ou omissão do agente, b) relação de 

causalidade; c) existência do dano e d) dolo ou culpa do agente. (in Direito 

Civil, Ed. Saraiva, v. 1, pág. 30). (destaquei). A Culpa é representação 

abstrata, ideal, subjetiva. É a determinação jurídico-psicológica do agente. 

Psicológica, porque se passa no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de 

ser, muitas vezes, a lei quem estabelece a censurabilidade da 

determinação, mesmo que o agente não esteja pensando sequer em 

causar danos ou prejuízo, como ocorre nas hipóteses típicas de culpa 

stricto sensu. Para que essa responsabilidade emerja, continua o mestre, 

necessário se faz: (...) que haja uma ação ou omissão da parte do agente, 

que a mesma seja causa do prejuízo experimentado pela vítima; que haja 

ocorrido efetivamente um prejuízo; e que o agente tenha agido com dolo ou 

culpa. Inocorrendo um desses pressupostos não aparece, em regra geral, 

o dever de indenizar. (in "Direito Civil", Ed. Saraiva, v. 1, p. 30). No caso 

dos autos, observa-se que ocorreu foi tão somente meros 

aborrecimentos, já que a parte autora não trouxe aos autos provas 

substanciais capazes de comprovar o dano, tais como comprovante de 

pagamento referente às faturas vencidas nos meses subsequentes a 

data da suposta suspensão das linhas, levando em consideração que o 

protocolo da ação ocorreu no mês 11.2019. Já a reclamada em sua 

defesa alega que houve suspensão da linha em virtude da inadimplência 

das faturas referente ao mês 10.2019, o que por si só já autoriza a 

suspensão dos serviços prestados, requerendo a improcedência da ação. 

Por outro lado, o Autor não impugna a defesa da ré, e sequer traz aos 

autos prova do pagamento da fatura referente ao mês de outubro de 

2019, a qual, consta como aberta demonstrado pela ré. Assim, insurge 

dos autos que as telas sistêmicas juntadas pela Ré trazem em seu 

conteúdo dados pessoais da Autora, com endereço e CEP, bem como o 

valor em aberto da fatura do “mês de outubro de 2019” das referidas 

linhas de telefonia. Diante disso, entendo que a tela sistêmica, neste caso, 

há de ser admitida como meio de prova do débito discutido nestes autos, 

revelando claramente a inadimplência da parte autora, evidenciando que o 

Reclamante utilizou dos serviços prestados pela Ré sem a devida 

contraprestação. A título ilustrativo cito a jurisprudência da Turma 

Recursal do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, que 

por analogia, aplica-se ao caso, vejamos: ESTADO DE MATO GROSSO 

PODER JUDICIÁRIO TURMA RECURSAL ÚNICA JUIZ RELATOR MARCELO 

SEBASTIÃO PRADO DE MORAES; SÚMULA DE JULGAMENTO – ART. 46, 

DA LEI Nº. 9.099/1995 - E M E N TA RECURSO INOMINADO – RELAÇÃO DE 

CONSUMO – CONTRATOS BANCÁRIOS – DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE DÉBITO E RELAÇÃO JURÍDICA – DOCUMENTOS 

APRESENTADOS PELA RÉ DEMONSTRAM A EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO 

JURÍDICA – ATO ILÍCITO NÃO CARACTERIZADO; Marcelo Sebastião Prado 

de Moraes Juiz de Direito –Relator (Procedimento do Juizado Especial Cível 

439018120138110001/2015, MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, 

Turma Recursal Única, Julgado em 13/03/2015, Publicado no DJE 

13/03/2015). Assim, a parte autora não possui provas suficientes da 

alegação de que o débito é inexistente, pois sequer juntou aos autos 

provas de inexistência da relação jurídica. No caso dos autos, observa-se 

que a Reclamada agiu dentro do exercício regular de seu direito, cobrando 

de forma licita o valor discutido nesses autos, conforme determina a Lei. 

Desta forma, não há outro norte a seguir, senão o indiscutível dispositivo 

legal do artigo 14, §3º, II do Código de Defesa do Consumidor, bem como a 

aplicação do artigo 188 do Código Civil vigente. Por outro lado, a parte 

autora não se desincumbiu do seu mister, conforme art. 373, I do CPC, 

qual seja, o de comprovar a indevida cobrança e a inexigibilidade do 

crédito discutido nestes autos. Feitas colocações do conjunto probatório 

fático, entendo que não há dúvida de que tal situação causou desconforto 

à parte promovente. No entanto esse dissabor não pode ser considerado 

como causador de dano moral indenizável. Pensamento contrário 

certamente provocaria a industrialização do dano moral, já que dissabores 

e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, infelizmente, ocorrem 

diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há que se falar em 

indenização por danos morais. Assim, caminho outro não há senão o da 

improcedência do pedido inicial. III – Dispositivo Por tais considerações, 

considerando o disposto no art. 6.º da Lei n.º 9.099/95, JULGO 

IMPROCEDENTE os pedidos formulados na presente ação, e, em 

consequência, julgo extinto o processo, com resolução do mérito, nos 

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

custas e honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da 

Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes 

autos, observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o 

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

Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva 

Juiz Leigo Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados 

e, na forma do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e 

produzam os seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença 

elaborado por Juiz Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento 

voluntário da condenação e concordância do Exequente com o valor 

depositado, EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de 

nova determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003572-44.2019.811.0051 Polo Ativo: VALDECIR FELICIANO Polo 

Passivo: TIM S.A Vistos e examinados. A questão controvertida 

despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a decidir antecipadamente, 

conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código de Processo Civil. 

Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. 

Cuida-se de reclamação ajuizada por VALDECIR FELICIANO contra TIM 

S.A objetivando indenização por danos morais em face de inscrição 

indevida de seu nome e CPF junto ao cadastro de inadimplentes. A parte 

requerida em peça defensiva suscita as preliminares de retificação do 

polo passivo, ausência de tentativa de solução nas vias administrativas, 

conexão e litispendência, no mérito afirma que agiu em seu exercício 

regular de direito, alega inexistência dos danos morais e a legalidade na 

cobrança ante a regular contratação, entende ser incabível a inversão do 

ônus da prova, requerendo a improcedência da ação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Preliminar Extrai 

da defesa da Ré que esta alega como preliminares de litispendência e 

conexão de processos em nome do Autor nº 1001432-37.2019.811.0051 

e que estão sendo discutido neste Juízo, ocasião em que na busca 

efetuada no sistema PJe, verifica-se que o Autor possui 02 processos em 

seu nome contra a Requerida, porém com discussão referente a débitos e 

contratos distintos. Assim, entendo que não há conexão entre os 

processos existente, devendo ser julgados em separado dos demais para 

que a prestação jurisdicional seja entregue aos litigantes de forma 

imparcial e efetiva, motivo pelo qual, rejeito a preliminar de conexão, bem 

como a preliminar de litispendência, esta ultima por ausência de lide 

pendente de julgamento. No que tange as preliminares de retificação do 

polo passivo e ausência de tentativa de solução nas vias administrativas 

arguidas pela ré, estas se confundem com o mérito e com ele serão 

analisadas, motivo pelo qual, rejeito as preliminares suscitada. Rejeita-se 

as preliminares. II – Do Mérito Verifica-se dos autos que a parte 

reclamante se insurge de débito inscrito no SPC, alegando que é 

inexistente, posto que referido débito é indevido, pois jamais manteve 

relação jurídica com a Ré, ocasião em que esta de forma indevida inseriu 

seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito, juntando certidão SPC 

como meio de prova da negativação indevida. A reclamada alega que não 

praticou nenhum ato ilícito e que o débito discutido neste processo é 

exigível tendo em vista a regularidade na contratação, afirmando serem 

inexistentes os danos morais, pois agiu dentro de seu exercício regular de 

direito. Entendendo pelo descabimento da inversão do ônus da prova. 

Apesar de sedutores os argumentos da reclamada, este não trouxe aos 

autos nenhuma prova da legalidade do débito ou que este era realmente 

era devido ao tempo de sua negativação junto aos órgãos de proteção ao 

credito, posto que não juntou nenhum documento capaz de comprovar a 

sua exigibilidade, que corroborasse com suas alegações. A reclamada se 

limitou a sua defesa somente em afirmar que o débito é exigível não 

juntando nenhum documento capaz de comprovar suas assertivas, posto 

que não juntou nenhum contrato assinado pelo Autor, restando 

comprovado sua conduta ilícita. O ônus de provar acerca da existência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, 

consoante art. 373, II, do Novo Código de Processo Civil. Porém, entendo 

que em virtude da inversão do ônus da prova em favor da parte 

hipossuficiente no processo, ou seja, o consumidor, a parte Ré não 

conseguiu provar fato extintivo ou modificativo do direito da Autora. Em 

que pese às alegações da reclamada e em virtude da inversão do ônus da 

prova, esta não se desincumbiu de seu ônus, ou seja, o de comprovar a 

legalidade do débito. Portanto, a declaração da inexistência do débito 

discutido nestes autos, é medida que se impõe. III – Do dano Moral A 

possibilidade de indenização dos danos morais é questão que 

hodiernamente não mais se discute, havendo a Carta Republicana de 1988 

pacificado a temática ao prever, expressamente, a indenizabilidade no seu 

art. 5º, incisos V e X, embora jamais tivesse o Código Civil de 1916 

restringido tal pretensão. No caso, por ser a relação jurídica mantida entre 

as partes de natureza consumerista, a responsabilidade civil na hipótese 

em julgamento é objetiva, uma vez que as atividades comerciais e 

bancárias estão incluídas no conceito de serviço, prescindindo, portanto, 

da comprovação da culpa (CDC, art. 3º, § 2º c.c. art. 14). Assim, para que 

surja o dever de indenizar na responsabilidade civil objetiva, mister se faz 

a presença cumulativa de apenas e tão-somente três elementos, quais 

sejam: a) a conduta ilícita representada pela ação ou omissão voluntária 

do agente; b) o nexo de causalidade; c) a ocorrência do dano. In casu, 

tenho que restou caracterizado dano moral, pois a reclamada, de forma 

indevida em face da ausência de relação jurídica, efetuou cobranças, 

inseriu o nome e CPF da parte reclamante nos órgãos de Proteção ao 

Crédito SPC/SERASA, causando-lhes prejuízos. Isso porque, necessitava 

de seu nome e CPF para concluir transação comercial, o que lhe poderia 

ter sido negado em virtude de possuir restrição em seu cadastro junto a 

Reclamada. Neste sentido: RECURSO INOMINADO - TELEFONIA - 

OBRIGAÇÃO QUESTIONADA PELA CONSUMIDORA - AUSÊNCIA DE 

PROVA DA EXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA ENTRE AS PARTES - 

NOME DA CONSUMIDORA INSERIDO NOS ÓRGÃOS DE PROTEÇÃO AO 

CRÉDITO - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DANO MORAL 

CONFIGURADO - INDENIZAÇÃO FIXADA NOS PARÂMETROS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - RECURSO IMPROVIDO. 1. 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. 2. Se a 

consumidora nega a existência de relação jurídica entre as partes e 

consequentemente a responsabilidade pela obrigação que ocasionou a 

negativação do seu nome, nos termos do art. 333, II do Código de 

Processo Civil cabe a concessionária de telefonia o ônus quanto a 

existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor, 

devendo ser observado que cópias de telas de computador não se 

prestam para esse fim. 3. Configura-se falha na prestação do serviço e dá 

ensejo a indenização por dano moral, na modalidade "in re ipsa", a 

inclusão do nome do consumidor nos órgãos proteção ao crédito, por 

obrigação considerada indevida. 4. A sentença que declarou inexistente a 

divida objeta da presente demanda no valor de R$ 167,17, bem como 

tornou definitiva a liminar concedida e ainda condenou a Recorrente pagar 

o valor de R$ 6.780,00, a titulo de indenização por dano moral, não merece 

reparos e deve se mantida por seus próprios fundamentos. A súmula do 

julgamento serve de acórdão, nos termo do art. 46 da Lei nº 9.099/95. 5. 

Recurso improvido. A Recorrente arcará com as custas e honorários 

advocatícios arbitrados em 15% (quinze por cento) sobre o valor da 

condenação. (RI 240/2014, DRA. LUCIA PERUFFO, TURMA RECURSAL 

ÚNICA, Julgado em 11/03/2014, Publicado no DJE 28/03/2014). 

Reconhecida a existência do dano moral, passo a quantificá-lo. Sabe-se 

que o dano moral apresenta grande dificuldade de mensura, 

principalmente por referir-se a um aspecto interno da pessoa humana e de 

natureza inteiramente subjetiva. Apesar de o Reclamante ter trazido 

algumas das diretrizes pelas quais comumente se fixa a respectiva 

indenização, devo aqui esclarecer que não entendo ter o dano moral 

qualquer natureza sancionatória. Ora, trata-se a presente de matéria 

eminentemente civil, sendo certo que as penalizações de uma determinada 

conduta devem ser fixadas pelo diploma penal. Não é por outro motivo que 

essas mesmas lesões já encontram previsão no Código Penal e, portanto, 

só ali devem ser buscadas quaisquer sanções punitivas. O dano moral, 

por consequência, deve ser indenizado levando-se em conta única e 

exclusivamente a gravidade da lesão, tomando-se por parâmetro, é 

verdade, além das várias decisões judiciais, que em muitos casos auxiliam 

a escalonar a indenização conforme a causa motivadora, as máximas da 

experiência que presumiram a própria existência da perturbação 

emocional. Esse, aliás, o entendimento do Egrégio Tribunal do Rio Grande 

do Norte: “Anote-se que, a indenização por dano moral é um conceito que 

envolve o princípio da equivalência e da razoabilidade, para a qual as leis, 

em geral, não costumam estabelecer os critérios ou mecanismos na 

fixação do valor, deixando ao prudente arbítrio do juiz a decisão, em cada 

caso.” (Apelação Cível 2003000578-7 NATAL/RN). E também o 

posicionamento do TJ/SC: “O dano moral será arbitrado pelo juiz da causa, 

que ponderará a gravidade da lesão e a situação financeira das partes a 

fim de fixar quantum suficiente para amenizar a dor experimentada pela 

vítima.” (Apelação Cível 01.021270-6 VIDEIRA/SC). No mesmo sentido, o 
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novo diploma civil: “Art. 944. A indenização mede-se pela extensão do 

dano.” Tendo isso em vista, fixo em R$ 3.000,00 (três mil reais) o valor 

necessário à justa reparação do dano moral. IV – Litigância de Má-Fé Por 

fim, a parte reclamada requer a condenação da Autora como litigante de 

má-fé. Entendo que no caso em tela a litigância de má-fé não se verifica. 

Com efeito, o pleito da Autora se funda na tese de que foi atingida em sua 

honra, restando comprovado o fato alegado por esta consoante 

documentação anexa aos autos. Porém, a Autora, com isto não litigou com 

má-fé, somente exerceu sua pretensão, inexistindo desta forma, indícios 

de má-fé. Assim, caminho outro não há senão o da procedência do pedido 

inicial. V – Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 

6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, 

JULGO A RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno a reclamada ao 

pagamento de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por 

danos morais; 2- Determino que os valores da condenação sejam 

corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde a condenação (Súmula 

362/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde o 

evento danoso (Súmula 54/STJ); 3- Declaro inexistente o débito discutido 

nestes autos, inseridos no SPC e SERASA; 4- Julgo IMPROCEDENTE o 

pedido de litigância de má-fé, tendo em vista que não comprovou dolo da 

parte autora; 5- Determino que a reclamada, retire a inscrição do nome da 

reclamante no prazo de 05 dias de seus cadastros de inadimplentes e dos 

Órgãos de Proteção ao Crédito SPC/SERASA, em relação ao débito 

discutido nestes autos, caso ainda não tenha sido feito, sob pena de 

imposição de multa diária de R$ 100,00 (cem reais). Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 06 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1003145-47.2019.811.0051 Polo Ativo: CELSO PAIM DA SILVA & CIA 

LTDA - ME Polo Passivo: DONIZON BISPO GOMES Vistos e examinados. A 

questão controvertida despicienda prova oral, motivo pelo qual passo a 

decidir antecipadamente, conforme autoriza o art. 355, inciso I, do Código 

de Processo Civil. Dispenso o relatório, como permite o art. 38 da Lei nº. 

9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por CELSO PAIM DA 

SILVA & CIA LTDA - ME contra DONIZON BISPO GOMES objetivando 

cobrança de valores. A parte requerida devidamente intimada em 

audiência preliminar para apresentar defesa no prazo legal conforme se 

observa do termo de conciliação juntada aos autos (Id 30037216), deixou 

transcorrer o prazo sem apresentação da contestação. É o suficiente a 

relatar. Passo a emitir fundamentada decisão estatal. I – Mérito De início, 

observo que a intimação efetuada no ato da audiência preliminar para 

apresentação de defesa é devidamente válida. Assim, apesar de 

devidamente intimado, o Reclamado compareceu à audiência de 

conciliação (Id 30037216), porém não apresentou defesa nos autos no 

prazo legal. Todavia, verifica-se que a reclamada deixou de apresentar 

contestação dentro do prazo legal, logo, a decretação da sua revelia no 

presente caso é medida de rigor. Nesse sentido é a inteligência do artigo 

344 do CPC/15, e da Súmula nº 11 da Turma Recursal Única do Tribunal de 

Justiça de Mato Grosso, vejamos: Artigo 344 - Se o réu não contestar a 

ação, será considerado revel e presumir-se-ão verdadeiras as alegações 

de fato formuladas pelo autor. SÚMULA 11: A contestação será 

apresentada no prazo de 05 (cinco) dias, a contar da audiência de 

conciliação, sob pena de revelia. Haja vista que a reclamada compareceu 

à audiência preliminar, porém não apresentou contestação apesar de 

devidamente intimado, há de se decretar sua revelia, conforme autoriza o 

artigo 20 da Lei 9.099/95. Reconhecendo a revelia da parte Ré conforme 

determina Sumula nº 11 da Turma Recursal Única, necessário se faz 

analise das provas carreadas aos autos pela parte Autora. Todavia, a 

despeito de a revelia fazer presumir verdadeiros os fatos alegados na 

exordial, ressalto que esta presunção é relativa, não importando 

necessariamente em procedência total do pedido. Desta feita, apesar da 

inércia da parte reclamada, irei analisar a pretensão do reclamante, 

averiguando se os fundamentos por ele expendidos possuem guarida no 

direito e na jurisprudência pátria. Primeiramente, registro que ao 

Reclamado foi lhe dado à oportunidade de produzir provas e apresentar 

defesa nos autos por meio da citação ocorrida em audiência de 

conciliação, conforme consta nos autos (id 29284326), porém não 

apresentou nenhum fato modificativo, impeditivo ou extintivo do direito do 

Autor, conforme determina o artigo 373, II do CPC. De fato, em primeiro 

plano, anoto que restou comprovados por meio da documentação juntada 

aos autos que assiste razão a parte Autora, conforme se observa das 

notas promissórias anexa a inicial devidamente assinada pela ré (Id 

26099111). A parte ré deve ser compelida a pagar o débito, pois 

presumem-se como verdadeiros todos os fatos alegados pela parte 

autora. Ademais, tem-se que a documentação juntada aos autos é apta a 

comprovar as alegações do Requerente. Observa-se que o Autor possui 

um crédito a receber da Reclamada referente a venda de produtos que 

esta não efetuou o pagamento devido, ocasião em que encontra-se anexo 

a inicial, a nota promissória devidamente assinada, demonstrando a 

existência da divida no valor de R$ 523,70, comprovando a exigibilidade do 

crédito. Assim, outro caminho não há, senão a procedência da ação. II - 

Dispositivo Por tais considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 

9.099/95 c/c artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A 

RECLAMAÇÃO PROCEDENTE e: 1- Condeno o reclamado a efetuar o 

pagamento de R$ 523,70 (quinhentos e vinte e três reais e setenta 

centavos) referente a venda de produtos; 2- Determino que os valores da 

condenação pelo dano material sejam corrigidos monetariamente pelo 

índice INPC, desde o evento danoso (Súmula 43/STJ), mais juros 

moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos desde a citação, na forma do 

artigo 405 do Código Civil; Sem custas e honorários, consoante previsão 

contida nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Transitada esta em julgado, 

ARQUIVEM-SE os presentes autos, observadas as formalidades legais. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 

40 da Lei nº 9099/95, o presente projeto de sentença para fins de 

homologação por parte do juízo. Campo Verde/MT, 06 de abril de 2020. 

K e l s o n  G i o r d a n i  M i r a n d a  d a  S i l v a  J u i z  L e i g o 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito
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P R O J E T O  D E  S E N T E N Ç A  N u m e r o  d o  P r o c e s s o : 

1001480-30.2018.811.0051 Polo Ativo: CREONE DALVAN ZOCOLOTTO 

Polo Passivo: M.A VIANA DA CRUZ – ME e ANTONIO DE SOUZA 

BARBOSA Vistos e examinados. Dispenso o relatório, como permite o art. 

38 da Lei nº. 9.099/95. Pois bem. Cuida-se de reclamação ajuizada por 

CREONE DALVAN ZOCOLOTTO contra M.A VIANA DA CRUZ – ME e 

ANTONIO DE SOUZA BARBOSA objetivando indenização por danos 

materiais e morais. A parte requerida M.A VIANA em peça defensiva alega 

que o caminhão já estava estacionado quando a motocicleta estacionou 

em sua frente, aduz ilegitimidade ativa, defende ausência de 

desvalorização da motocicleta, contesta o valor do conserto, afirma a 

ausência de danos morais e materiais contestando os orçamentos, 

requerendo a improcedência da ação. A parte reclamada ANTONIO DE 

SOUZA BARBOSA, devidamente intimada em audiência, não apresentou 

defesa nos autos. É o suficiente a relatar. Passo a emitir fundamentada 

decisão estatal. I – Do Mérito Findada a instrução, colhido o depoimento 

das partes na forma do artigo 385 CPC, verifica-se do termo de audiência 

que somente a parte autora arrolou testemunhas, vindo os autos 

concluso. Em análise aos autos, diante do Boletim de Ocorrência em anexo 

na inicial (Id 14844821), observa-se que a motocicleta e o caminhão 

estavam estacionados do mesmo lado da rua há uma distancia média entre 

ambos. Verifico também que a parte autora juntou como meio de prova do 

dano material, fotos do acidente (Ids 14844903, 14844904 e 14844979), 

orçamento (Id 14844748) e Nota fiscal (Id 14844777). Em defesa, a 

Reclamada M.A VIANA alega que o caminhão já estava estacionado e que 

posteriormente a motocicleta estacionou em sua frente, aduz ilegitimidade 

ativa, defende ausência de desvalorização da motocicleta, contesta o 

valor do conserto, afirma a ausência de danos morais e materiais 

contestando os orçamentos. Neste passo, analisando os argumentos do 

Réu M.A VIANA, verifica-se que em sua defesa traz conteúdo que 

coaduna com a versão contada pelo Autor em sua inicial. Por outro lado, 

analisando as fotos anexo à defesa bem como na inicial, extrai-se que a 

motocicleta da parte autora teve dano na parte frontal em virtude da 

ausência de atenção do Réu ANTONIO que era motorista da primeira 

reclamada, conforme se extrai do Boletim de Ocorrência. Extrai do 

depoimento pessoal da parte autora, que: “...ela estacionou de frente na 

ponta da entrada naquela rampa de acesso ao portão, o caminhão estava 

estacionado na outra ponta, há uma distancia de 03 metros; quando 

estava voltando, o caminhão estava saindo e pegou a moto; o caminhão e 

a moto estava do lado direito na frente do caminhão; pelo que o Srº 

Antônio falou, ele saiu com o caminhão e não viu; cheguei quando já tinha 

acontecido;” O Réu em seu depoimento pessoal Srº Antônio, declarou que: 

“no momento do fato, eu estacionei o caminhão na frente da casa do 

rapaz; no momento que desci do caminhão a esposa dele veio na 

contramão e estacionou na frente do caminhão e eu sair, o pneu pegou na 

moto inteira; não vi ela vindo na contramão; ela estacionou na frente e não 

deu de ver porque o caminhão era alto, não enxerguei a motocicleta, 

estava no máximo a meio metro do caminhão; se ela tivesse vindo na mão 

certa eu tinha visto ela passar; não consegui visualizar a moto quando sair 

do bar.” O segundo em Réu em seu depoimento pessoal Srº José, 

declarou que: “que eu sei, eu não estava no local; que eu sei foi o que vi 

pela foto, não estava no local; sim, houve uma trativa para evitar ação; eu 

tinha ofertado na época R$ 3.000,00 ele achou pouco; propus levar em 

outro local para fazer orçamento, já tinha levado na Motocampo e não 

aceitou tirar de lá.” A testemunha da parte autora o Srº Rafael em sua 

oitiva, declarou que: “eu sai para ir ao mercado, avistei o caminhão e uma 

Bis, fui ao mercado e voltei para casa, avistei o caminhão passando em 

cima da Bis; vi eles parados, a Bis ela estava bem longe do caminhão, uns 

dois metros ou mais; danificou a parte dianteira; vi o momento em que o 

caminhão passou em cima da moto; não sei informar se a condutora da 

moto tinha CNH.” A segunda testemunha da parte autora o Srº Abílio em 

sua oitiva, declarou que: “...escutei os gritos da criança e da mulher, 

cheguei lá e vi que só tinha batido na moto; que eu vi que ele estava com 

pneu, acho que ele tinha passado porque o pneu da moto estava 

danificado; o caminhão estava uns 06 metros da moto; a casa que 

aconteceu o acidente é de esquina; a distancia do caminhão e a moto é de 

05 a 08 metros, mas não medir.” Diante da dilação probatória, verifico que 

a parte autora demonstra a existência do dano material ocorrido em sua 

motocicleta em razão da falta de atenção do reclamado ANTONIO, pois 

este afirma em seu depoimento que “...ela estacionou na frente e não deu 

de ver porque o caminhão era alto, não enxerguei a motocicleta, estava no 

máximo a meio metro do caminhão...”. Seu depoimento revela a falta de 

cautela ao conduzir veículos automotores, pois mesmo que a distancia 

entre os veículos sejam mínimas, é deve do motorista a utilização de 

cautela e atenção no transito. Nesta esteira, a reclamada M.A VIANA, 

alega que não possui responsabilidade frente ao acidente ocorrido, porém, 

em seu depoimento demonstrou interesse na solução do impasse, 

ofertando inclusive proposta, vejamos “...eu tinha ofertado na época R$ 

3.000,00 ele achou pouco; propus levar em outro local para fazer 

orçamento, já tinha levado na Motocampo e não aceitou tirar de lá.” Deste 

modo, entendo que este possui responsabilidade em face de danos 

provocados por seu motorista, em razão do grau de subordinação que 

envolve empregado e empregador. Por outro lado, analisando a oitiva das 

testemunhas arroladas pelo reclamante, verifica-se nitidamente a dinâmica 

do acidente e a culpa exclusiva dos reclamados, não havendo em que se 

falar em culpa concorrente no presente caso. Nesta esteira, entendo que 

é de inteira responsabilidade dos Reclamados o ilícito cometido e face da 

parte autora, tendo em vista que motoristas de veículos automotores 

devem sempre manter cautela ao dirigir seus veículos, conforme 

preconiza o artigo 28 da Lei 9.503/97, inclusive em situações de falta de 

atenção, como é caso dos autos e narrado pelos reclamados em seu 

depoimento pessoal e Boletim de Ocorrência, ocasião em que descrevo 

referido dispositivo, vejamos: Artigo 28 - O condutor deverá, a todo 

momento, ter domínio de seu veículo, dirigindo-o com atenção e cuidados 

indispensáveis à segurança do trânsito. (grifei). Assim não resta duvida 

que referida conduta da Ré causou o acidente que danificou a motocicleta 

do autor, trazendo lhe prejuízos de ordem material. O art. 186 do CC 

dispõe que “Aquele que, por ação ou omissão voluntária, negligência ou 

imprudência, violar direito e causar dano a outrem, ainda que 

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

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

repará-lo”. Nesse sentido, é o entendimento jurisprudencial: ACIDENTE DE 

TRÂNSITO - CONDUTOR DE VEÍCULO QUE REALIZA MANOBRA 

IRREGULAR - RESPONSABILIDADE EXCLUSIVA DO RECORRIDA - DANO 

MATERIAL EVIDENCIADO- DEVER DE REPARAR. 1 - Circunstâncias do 

caso concreto que mostram que o motorista Recorrido realizou manobra 

irregular. Culpa evidenciada. 2 - Valor da indenização a título de dano 

material mantido. 3 - Recurso conhecido e não provido. (RI, 824/2012, DR. 

YALE SABO MENDES, TURMA RECURSAL ÚNICA, Data do Julgamento 

10/07/2012, Data da publicação no DJE 16/08/2012) [grifou-se] Dessa 

forma, caracterizando-se o ato ilícito cometido pela ré, surge o seu dever 

de indenizar. Ademais, extrai do depoimento pessoal do réu que este não 

viu a motocicleta da parte autora, demonstrando consciência de seu erro, 

evidenciando que referido acidente ocorreu por imprudência dos Réus e 

que restou danificado a motocicleta da autora, inclusive com prejuízos 

materiais. Observa-se da documentação juntada aos autos restaram 

comprovados os danos materiais decorrentes do acidente (Ids 14844748 

e 14844777), e por isso deve a reclamante ser ressarcida pelo prejuízo 

material sofrido. O ônus de provar acerca da existência de fato impeditivo, 

modificativo ou extintivo do direito do autor é da parte ré, consoante art. 

373, II, do Novo Código de Processo Civil, porém, a parte ré foi 

oportunizada produzir provas em seu favor em audiência de instrução, 

ocasião em que não arrolou testemunhas, conforme consta no termo de 

audiência (Id 29283582). Em que pese às alegações da reclamada, esta 

não se desincumbiu de seu ônus. In casu, tem-se que os reclamados 

devem ser condenados solidariamente ao pagamento na forma simples do 

importe de R$ 4.505,22 (quatro mil quinhentos e cinco reais e vinte e dois 

centavos), valor que corresponde ao prejuízo material sofrido pela parte 

requerente, quanto aos orçamentos juntados e valores já despendidos 

pela autora. Portanto, a procedência da indenização por dano material em 
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relação a motocicleta do Autor é medida que se impõe. II – Dano Moral 

Quanto aos danos morais, o Magistrado ao decidir, deve apreciar as 

provas, subministradas pelo que ordinariamente acontece, nos termos do 

disposto no art. 375, do Novo Código de Processo Civil Brasileiro, que 

remete analogicamente ao antigo art. 335 do Código Processual Civil 

Anterior, em consonância ao precedente jurisprudencial, vejamos:. O 

entendimento jurisprudencial é neste sentido: “O Juiz não pode desprezar 

as regras de experiência comum ao proferir a sentença. Vale dizer, o juiz 

deve valorizar e apreciar as provas dos autos, mas ao fazê-lo pode e 

deve servir-se da sua experiência e do que comumente acontece”. (JTA 

121/391 – apud, Código de Processo Civil Theotônio Negrão, notas ao 

artigo 335). A Culpa é representação abstrata, ideal, subjetiva. É a 

determinação jurídico-psicológica do agente. Psicológica, porque se passa 

no seu foro íntimo. Jurídica, em virtude de ser, muitas vezes, a lei quem 

estabelece a censurabilidade da determinação, mesmo que o agente não 

esteja pensando sequer em causar danos ou prejuízo, como ocorre nas 

hipóteses típicas de culpa stricto sensu. No caso dos autos, observa-se 

que o que ocorreu foi tão somente a colisão entre os veículos, não há 

dúvida de que o referido caso trouxe desconforto à parte promovente, no 

entanto, esse dissabor não pode ser considerado como causador de dano 

moral indenizável. Na verdade, não é qualquer suscetibilidade ou melindre 

que pode ensejar indenização por dano moral, sob pena de se desvirtuar 

o instituto, criando fonte de enriquecimento injusto. Feitas colocações do 

conjunto probatório fático, entendo que não há dúvida de que tal situação 

causou desconforto à parte promovente. No entanto esse dissabor não 

pode ser considerado como causador de dano moral indenizável. 

Pensamento contrário certamente provocaria a industrialização do dano 

moral, já que dissabores e/ou aborrecimentos, como os aqui vislumbrados, 

infelizmente, ocorrem diariamente em nosso cotidiano. Portanto, não há 

que se falar em indenização por dano moral. III – Da desvalorização da 

Motocicleta No que tange ao pedido de indenização quanto ao valor de R$ 

2.200,00 em relação à desvalorização do bem, verifico que este é 

incabível, eis que o Autor consertou sua motocicleta junto à 

concessionaria autorizada de fabricação do bem, inclusive com peças 

originais, revelando a manutenção da originalidade do bem, motivo pelo 

qual, há de ser indeferido. Assim, caminho outro não há senão o da 

procedência parcial do pedido inicial. IV – Dispositivo Por tais 

considerações, com fundamento no artigo 6º. da Lei 9.099/95 c/c artigo 

487, inciso I, do Código de Processo Civil, JULGO A RECLAMAÇÃO 

PARCIALMENTE PROCEDENTE e: 1- CONDENO as reclamadas de forma 

solidária ao pagamento de R$ 4.505,22 (quatro mil quinhentos e cinco reais 

e vinte e dois centavos) a título de indenização por danos materiais; 

2-JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização por danos morais; 3- 

JULGO IMPROCEDENTE o pedido de indenização em face da depreciação 

do bem; 4- Determino que os valores da condenação pelo dano material 

sejam corrigidos monetariamente pelo índice INPC, desde o evento danoso 

(Súmula 43/STJ), mais juros moratórios que fixo em 1% ao mês, devidos 

desde a citação, na forma do artigo 405 do Código Civil. Sem custas e 

honorários, consoante previsão contida nos artigos 54 e 55 da Lei 

9.099/95. Transitada esta em julgado, ARQUIVEM-SE os presentes autos, 

observadas as formalidades legais. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

P.R.I.C. Submeto, nos termos do art. 40 da Lei nº 9099/95, o presente 

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

Verde/MT, 28 de abril de 2020. Kelson Giordani Miranda da Silva Juiz Leigo 

__________________________________________________________ 

Vistos etc. ACOLHO na íntegra os fundamentos apresentados e, na forma 

do art. 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO para que surta e produzam os 

seus jurídicos e legais efeitos, o projeto de sentença elaborado por Juiz 

Leigo. DETERMINO ainda, que havendo pagamento voluntário da 

condenação e concordância do Exequente com o valor depositado, 

EXPEÇA-SE alvará para o levantamento, sem necessidade de nova 

determinação judicial. Tudo cumprido, ARQUIVE-SE. Caso contrário, 

solicitado o cumprimento de sentença, já com o cálculo acompanhando o 

pedido, DETERMINO que haja o impulsionamento pela Secretaria para que o 

Executado seja intimado para o pagamento, no prazo de 15(quinze) dias, 

devendo ainda ser feita a conversão do tipo de ação no sistema. Não 

havendo manifestação das partes em qualquer das hipóteses, 

ARQUIVE-SE. Às providências, expedindo-se o necessário. Intimem-se. 

Cumpra-se. Campo Verde/MT. Caroline Schneider Guanaes Simões Juíza 

de Direito

Comarca de Canarana

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001144-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

MS COMERCIO E REPRESENTACAO DE PRODUTOS AGROPECUARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

WISAMARA OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT20060/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (EXECUTADO)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, a fim de intimar a 

parte autora, através de seus patronos, acerca da certidão de crédito 

judicial expedida, para as providências cabíveis.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000368-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE MARIA SILVA DE SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANGELA MARIA MARTINI OAB - MT0017796S (ADVOGADO(A))

LUIZA CAPPELARO OAB - GO0029746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos, a fim de intimar a 

parte autora, através de suas patronas, para ciência acerca da petição (ID 

31557071 e ID 31557072), outrossim, certifico para os devidos fins que já 

foi solicitado acesso ao PJE do Tribunal Regional da 1ª Região, para que 

os autos sejam encaminhados o mais breve possível, para apreciação do 

recurso interposto.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001030-22.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GOIANO BARBOSA GARCIA OAB - GO1697 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERALDO DAGNESE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista o resultado do bloqueio retro e o 

inteiro teor da Decisão ID 31473909.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000281-05.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

FABRICIO GONCALVES DA SILVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ADRIANO PINTON (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

ROSIENNE FARIA DA PENHA OAB - GO21989 (ADVOGADO(A))

JOSE HUMBERTO ALVES OAB - GO13048 (ADVOGADO(A))

MARCELO RIBEIRO ALVES OAB - GO47798 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos a fim de intimar o 

Exequente, para que se manifeste, no prazo legal, acerca da petição retro.

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000252-18.2020.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ANDREIA DAIANA WEIMER TEN CATEN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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MARCIO ROGERIO PARIS OAB - MT0007526A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIRO TEN CATEN (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Nos termos do Provimento 056/2007-CGJMT, impulsiono os 

autos ao requerente para que se manifeste nos autos, requerendo o que 

de direito, no prazo legal, tendo em vista a expedição do termo de 

compromisso retro.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

28 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JUNIMAR CLAUDINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA Certidão Nos termos da legislação vigente e do Provimento nº 

056/2007 CGJ, impulsiono os presentes autos, a fim de intimar a(s) 

parte(s) Requerente(s) na pessoa de seu Procurador, para que 

providencie o depósito da Diligência do Oficial de Justiça, no prazo legal, 

sendo que a guia deverá ser extraída do site do Tribunal de Justiça do 

E s t a d o  d e  M a t o  G r o s s o 

(link:http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/guia/diligencia/emissao) e após, o 

recolhimento da guia comprovar nos autos o seu pagamento. Canarana, 

28 de abril de 2020. JESSICA BARAUNA FELIPE Gestor(a) Judiciário(a) 

SEDE DO 2ª VARA CÍVEL DE CANARANA E INFORMAÇÕES: TELEFONE: ( 

)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000298-41.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALYSSON TOSIN OAB - MG0086925A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GISELE ALVES DA SILVA (EXECUTADO)

JUNIMAR CLAUDINO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000298-41.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: RECON ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA 

EXECUTADO: GISELE ALVES DA SILVA, JUNIMAR CLAUDINO DOS 

SANTOS Vistos e etc... Esse juízo entrou em contato com o setor de 

arrecadação do TJMT e constatou que efetivamente a nova lei de custas 

foi suspensa temporariamente, assim, revogo a decisão anterior. Noutro 

prisma, compulsando os autos, verifica-se que a parte devedora foi 

devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento integral da dívida. 

Diante disso, DEFERE-SE o pedido do exequente, e procedo a consulta de 

bens via RENAJUD. 2 – Sendo a diligência frutífera, INTIME-SE a parte 

executada por meio de seu o advogado ou, não havendo, de maneira 

pessoal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, manifeste sobre o 

resultado, bem como intime-se o requerente. 3 – Em seguida, 

REMETAM-SE os autos conclusos para demais deliberações. 4 – 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Canarana, 27 de abril de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000512-66.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAGDA APARECIDA DA SILVA (EXECUTADO)

M. A. DA SILVA - TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000512-66.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: M. A. DA SILVA - 

TERRAPLENAGEM E LOCACAO DE MAQUINAS - ME, MAGDA APARECIDA 

DA SILVA DECISÃO 1 – Compulsando os autos, verifica-se que a parte 

devedora foi devidamente citada, porém não procedeu ao pagamento 

integral da dívida. Diante disso, DEFERE-SE o pedido do exequente, e 

procedo a consulta de bens via RENAJUD. 2 – Sendo a diligência frutífera, 

INTIME-SE a parte executada por meio de seu o advogado ou, não 

havendo, de maneira pessoal, para que no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifeste sobre o resultado. 3 – Em seguida, REMETAM-SE os autos 

conclusos para demais deliberações. 4 – CUMPRA-SE, expedindo o 

necessário. Canarana, 27 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA 

DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000021-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDIO FERREIRA TERESO JUNIOR OAB - ES17315-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

U. P. D. N. (EXECUTADO)

 

Informação.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000948-88.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

AUTO PECAS PIONEIRA LTDA (EXECUTADO)

SERGIO LUIZ RAUBER (EXECUTADO)

IVONEIDE LOPES DA COSTA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO BATISTA DE ALMEIDA OAB - MT0020758A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000948-88.2019.8.11.0029. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: AUTO PECAS 

PIONEIRA LTDA, IVONEIDE LOPES DA COSTA, SERGIO LUIZ RAUBER 

Vistos e etc... Ao requerido para manifestação. Canarana, 27 de abril de 

2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL
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Processo Número: 1000100-04.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ELMIR LUIS KONZEN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TATIANA DIAS DE CAMPOS OAB - MT9369-O (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de cumprimento de sentença em que o ESTADO DE MATO 

GROSSO pugna pelo pagamento de honorários advocatícios. A parte 

executada se manifestou em Id. 28763578. É o relatório. Decido. 

Inicialmente, indefiro o pedido de id. 28763578, porquanto o débito fiscal e 

os honorários advocatícios se referem à obrigações independentes. No 

caso em tela, vislumbra-se tratar de cumprimento de sentença que 

reconhece a exigibilidade de pagar quantia certa (art. 523 e seguintes, 

CPC), porquanto manifesto o inadimplemento do acordo homologado em 

juízo. Assim sendo, intime-se o executado para efetuar o pagamento do 

débito no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de multa e honorários de 

advogados de 10% (dez por cento), atentando-se ao valor atualizado. 

Advirta-se que o pagamento no prazo assinalado a isenta da multa e dos 

honorários advocatícios da fase de cumprimento de sentença, ainda que 

tais verbas já tenham sido eventualmente incluídas no cálculo apresentado 

pela exequente, razão pela qual poderão ser decotadas no momento do 

depósito. Caso ocorra pagamento, intime-se o exequente para, no prazo 

de 05 dias, dizer se dá quitação do débito, possibilitando a resolução da 

fase de cumprimento de sentença. Ressalto de que seu silêncio importará 

em anuência em relação à satisfação integral do débito. Desta forma, 

havendo anuência com o valor depositado, basta o credor deixar 

transcorrer o prazo sem manifestação, a fim de evitar a sobrecarga da 

serventia com a juntada de petições desnecessárias. Caso a quantia não 

seja suficiente para a quitação, caberá ao credor trazer, no mesmo prazo, 

planilha discriminada e atualizada do débito, já abatido o valor depositado, 

acrescida da multa e dos honorários sobre o remanescente, na forma do 

artigo 523, § 2º, do novo CPC, ratificando o pedido de penhora já 

apresentado, para decisão. Caso não ocorra o pagamento, proceda-se à 

penhora, inclusive por meio eletrônico, de bens indicados pelo exequente. 

Cientifico o executado de que, transcorrido o prazo sem o pagamento 

voluntário, iniciam-se os 15 (quinze) dias para que, independentemente de 

penhora ou nova intimação, apresente, nos próprios autos, sua 

impugnação, na forma do artigo 525 do CPC, que somente poderá versar 

sobre as hipóteses elencadas em seu parágrafo primeiro, observando-se 

em relação aos cálculos os parágrafos 4º e 5º. A secretaria deverá 

observar, para o adequado cumprimento do disposto no §3º do artigo 523 

do Código de Processo Civil, no prazo para pagamento voluntário (artigo 

526) e de impugnação (artigo 525), será admitida, tão somente, a carga 

cópia e consulta dos autos no balcão serventia, a fim de se cumprir com 

exatidão o disposto no artigo 525, §6º, do CPC, posto que essa disposição 

determina a existência de um prazo para a parte e a determinação de uma 

diligência a ser praticada por este Juízo. Certifique-se a secretaria quanto 

à tempestividade das manifestações. Ante a desabilitação, cadastre-se a 

representante legal informada em Id. 30397821. Intime-se a parte 

executada. Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000467-62.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JARDEL ROCHA PRADO (EXECUTADO)

FLAVIO MARTINS DO PRADO (EXECUTADO)

TRUCK CENTER CARAJAS LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TARCISIO BONFIM RIBEIRO OAB - GO27626 (ADVOGADO(A))

 

Vistos. Trata-se de execução de título fiscal ajuizada pelo ESTADO DE 

MATO GROSSO em face de TRUCK CENTER CARAJAS LTDA ME, neste 

ato representada por FLAVIO MARTINS DO PRADO e JARDEL ROCHA 

PRADO, já qualificados no encarte processual, visando à satisfação do 

débito descrito na certidão de dívida ativa. Realizado alguns atos 

processuais, as partes manifestaram requerendo a extinção do processo 

em razão do adimplemento da dívida (fl. 60 e fl. 69). É o relatório. Decido. 

Compulsando os autos, pela manifestação expressa da parte exequente e 

documentos juntados aos autos, verifica-se que o devedor procedeu ao 

pagamento da dívida ora exigida. Certo é que, disciplina o art. 924, inciso II 

do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando 

há a satisfação da obrigação. Ante o exposto, JULGO EXTINTA a presente 

execução fiscal com fundamento no art. 924, II e 925 ambos do Código de 

Processo Civil. Ante o princípio da causalidade, condeno a parte 

executada ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, no importe e 10% (dez por cento) do valor da causa. 

Intimem-se e, após, independentemente de nova deliberação, arquivem-se 

os autos, com as devidas anotações e baixas regulares. Intimem-se. 

Cumpra-se. Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de 

Direito

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

Processo Número: 1000297-90.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. A. V. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO SOUSA DUTRA OAB - MT0005809A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

O. V. (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1000297-90.2018.8.11.0029. AUTOR(A): 

A. J. A. V. REU: OSVALDO VASCONCELOS DECISÃO 1 – Compulsando 

os autos, verifica-se que a parte devedora foi devidamente citada, porém 

não procedeu ao pagamento integral da dívida. Diante disso, DEFERE-SE o 

pedido do exequente, e procedo a consulta de bens via RENAJUD. 2 – 

Sendo a diligência frutífera, INTIME-SE a parte executada por meio de seu 

o advogado ou, não havendo, de maneira pessoal, para que no prazo de 

05 (cinco) dias, manifeste sobre o resultado, bem como o requerente. 3 – 

Em seguida, REMETAM-SE os autos conclusos para demais deliberações. 

4 – CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Canarana, 27 de abril de 2020. 

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000182-69.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARCELINO CONSTANCIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYANA GONCALVES ROSA OAB - MT22438/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELA MARIA DE SOUSA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000182-69.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: ARCELINO CONSTANCIO DA SILVA REQUERIDO: ANGELA 

MARIA DE SOUSA SILVA Vistos e etc... Ao autor para se manifestar 

sobre a alegação de incompetência territorial ofertada pelo curador 

especial. Às providências. Canarana, 27 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001061-42.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BUNGE ALIMENTOS S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VALDIR JOSE MICHELS OAB - SC6595 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIZANDRA ROSSI NICOLAI (REQUERIDO)

EVERTON NICOLAI (REQUERIDO)

VALDIR NICOLAI (REQUERIDO)

JEFERSON PIZARRO NICOLAI (REQUERIDO)

GENECI FATIMA NICOLAI (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001061-42.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: BUNGE ALIMENTOS S/A REQUERIDO: JEFERSON PIZARRO 

NICOLAI, VALDIR NICOLAI, GENECI FATIMA NICOLAI, EVERTON NICOLAI, 

ELIZANDRA ROSSI NICOLAI Vistos. Trata-se de precatória remetida a este 

juízo para penhora e avaliação de bens pertencentes aos executados, na 

qual a parte exequente pugna pela localização de bens imóveis e móveis. 
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Pois bem. A indicação de bens revela-se encargo do credor, de modo que 

descabe a pretensão de recorrer aos serventuários de justiça, para 

referida busca. Assim sendo, e por considerar que a missiva não 

pretende a localização de bens, mas tão somente a penhora e a avaliação 

destes, INDEFIRO o pedido de Id. 30330370. Intime-se a parte credora 

para, no prazo de quinze dias, indicar os bens sobre os quais recairá a 

finalidade da missiva. Em caso de inércia, certifique-se a secretaria e 

retorne a missiva ao juízo deprecante. Intime-se. Certifique-se. Cumpra-se. 

Canarana/MT. Arthur Moreira Pedreira de Albuquerque Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001235-51.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVA POSSEBOM (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BEATRIZ SILVA BENSI OAB - MT24897/O (ADVOGADO(A))

ULYSSES COELHO OHLAND OAB - MT25317/O (ADVOGADO(A))

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERENTE EXECUTIVO INSS (IMPETRADO)

AGÊNCIA DO INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ÁGUA BOA 

-MT (IMPETRADO)

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1001235-51.2019.8.11.0029. 

IMPETRANTE: OLIVA POSSEBOM IMPETRADO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL, GERENTE EXECUTIVO INSS, AGÊNCIA DO INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL DE ÁGUA BOA -MT Vistos e etc... Ao 

impetrante para manifestação. Canarana, 27 de abril de 2020. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000474-54.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

B. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FREDERICO DUNICE PEREIRA BRITO OAB - DF21822 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. A. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000474-54.2018.8.11.0029. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO REQUERIDO: JONAS ALBERTO 

SONZA Vistos etc., 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. No caso, vislumbro que as partes são 

capazes e nada obsta a homologação da transação celebrada nos autos. 

Com efeito, a sentença homologatória de conciliação ou de transação é 

título executivo judicial, possuindo ela eficácia da sentença condenatória. 

Assim, diante do termo de acordo apresentado, outro caminho não há 

senão a homologação do acordo pactuado nos autos. Ante o exposto, 

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. Custas e 

honorários conforme acordado Expeça-se o necessário. Após, 

arquive-se. Canarana, 27 de março de 2020. Arthur Moreira Pedreira de 

Albuquerque Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001286-62.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

CALCARIO VALE DO ARAGUAIA S/A (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LIELE SANTINI OAB - MT22376/O (ADVOGADO(A))

JULIA FERNANDA SANTOS DE CARVALHO OAB - MT20144/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VOLMIR LASTA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001286-62.2019.8.11.0029. 

REQUERENTE: CALCARIO VALE DO ARAGUAIA S/A REQUERIDO: VOLMIR 

LASTA Vistos e etc... Considerando o transcurso de um prazo razoável, 

determino a intimação do requerente para que junte a guia de custas 

pagas no prazo de 15 dias, transcorrido o prazo in albis, certifique-se e 

devolva-se a presente precatória. Cumpra-se. Canarana, 31 de março de 

2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-557 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE DECISÃO

Processo Número: 1000153-36.2019.4.01.3605

Parte(s) Polo Ativo:

ESTEFANIA VEDOVATTO (EXEQUENTE)

FRANCIELLE VEDOVATTO (EXEQUENTE)

IVONETE RIBEIRO VEDOVATTO (EXEQUENTE)

MINEIA VEDOVATTO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000153-36.2019.4.01.3605. 

EXEQUENTE: ESTEFANIA VEDOVATTO, FRANCIELLE VEDOVATTO, 

MINEIA VEDOVATTO, IVONETE RIBEIRO VEDOVATTO EXECUTADO: 

BANCO DO BRASIL SA 1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte 

autora não observou o trâmite regular para recolhimento das custas e 

despesas processuais do sistema PJE, eis que sequer consta a emissão 

de guia de recolhimento. Diante disso, considerando que o artigo 321 do 

Código de Processo Civil[1] prevê a possibilidade de emenda ou 

complementação da inicial quando não preenchidos os requisitos 

abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo diploma instrumental, faculto 

à parte autora o devido recolhimento. 2. Dessa forma, INTIME-SE a autora 

para efetuar o pagamento das custas e despesas processuais, 

consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de indeferimento 

da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. Decorrido o prazo, 

venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. Canarana/MT. ARTHUR 

MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de Direito [1] Art. 321. O juiz, 

ao verificar que a petição inicial não preenche os requisitos dos arts. 319 

e 320 ou que apresenta defeitos e irregularidades capazes de dificultar o 

julgamento de mérito, determinará que o autor, no prazo de 15 (quinze) 

dias, a emende ou a complete, indicando com precisão o que deve ser 

corrigido ou completado.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000285-93.2019.4.01.3605

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO IRANI TONELLI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO DUARTE DA SILVA OAB - SC17324 (ADVOGADO(A))

NEUSA MARIAM DE CASTRO SERAFIN OAB - SC23300 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DESPACHO Processo: 1000285-93.2019.4.01.3605. 

EXEQUENTE: PEDRO IRANI TONELLI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA 

1. Da análise dos autos, verifica-se que a parte autora não observou o 

trâmite regular para recolhimento das custas e despesas processuais do 

sistema PJE, eis que sequer consta a emissão de guia de recolhimento. 

Diante disso, considerando que o artigo 321 do Código de Processo Civil[1] 

prevê a possibilidade de emenda ou complementação da inicial quando não 

preenchidos os requisitos abrangidos pelos artigos 319 e 320 do mesmo 

diploma instrumental, faculto à parte autora o devido recolhimento. 2. 

Dessa forma, INTIME-SE a autora para efetuar o pagamento das custas e 

despesas processuais, consignando-se o prazo de 15 (quinze) dias, sob 

pena de indeferimento da inicial (art. 321, parágrafo único, do CPC). 3. 

Decorrido o prazo, venham os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. 

Canarana/MT. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz de 

Direito [1] Art. 321. O juiz, ao verificar que a petição inicial não preenche 

os requisitos dos arts. 319 e 320 ou que apresenta defeitos e 

irregularidades capazes de dificultar o julgamento de mérito, determinará 

que o autor, no prazo de 15 (quinze) dias, a emende ou a complete, 
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indicando com precisão o que deve ser corrigido ou completado.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-120 LIQUIDAÇÃO POR ARBITRAMENTO

Processo Número: 1001338-58.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

EGON NESSLER (ESPÓLIO)

Advogado(s) Polo Ativo:

wilson massaiuki sio junior OAB - MT0009661S-A (ADVOGADO(A))

WOLCER FREITAS MAIA OAB - MT5778/O (ADVOGADO(A))

SUELI VIEIRA DE SOUZA OAB - MG0116521A (ADVOGADO(A))

SILITA LUCIA NESSLER OAB - 698.480.251-20 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA DECISÃO Processo: 1001338-58.2019.8.11.0029. ESPÓLIO: 

EGON NESSLER REPRESENTANTE: SILITA LUCIA NESSLER REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos e etc... Defiro o pedido do requerente, ID. 

31590063, assim DETERMINO a intimação do requerido para que, no prazo 

de 30 (trinta) dias, apresente as fichas individuais de escrituração de 

cada operação bancária realizada atinente à Cédula Rural Pignoratícia 

objeto desta demanda, que deverá ser apresentada no formato de 

SLIPS/XER 712, em caso de inércia, este Juízo CONSIGNA que emprestará 

efeitos homologatórios aos cálculos do exequente, nos termos do art. 400 

do CPC. Transcorrido o prazo in albis, certifique-se e vistas ao credor 

para que apresente o cálculo que entender cabível. Às providências. 

Canarana, 28 de abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE 

ALBUQUERQUE Juiz(a) de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000544-71.2018.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

HELTON FORTES DE MENEZES (EXECUTADO)

HELTON F. DE MENEZES - EPP (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDSON ROCHA OAB - MT0003669S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

CANARANA SENTENÇA Processo: 1000544-71.2018.8.11.0029. 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: HELTON F. DE MENEZES - 

EPP, HELTON FORTES DE MENEZES Vistos etc. Defiro o pedido de buscas 

via INFOJUD, conforme se depreende do extrato anexo. Noutro giro, 

percebe-se que todas as diligências úteis no sentido de localizar bens 

aptos a adimplir o crédito já foram realizadas, ressalto, no presente feito já 

foi realizado bloqueio BACENJUD e RENAJUD e também foi realizada 

busca de bens via sistema INFOJUD. Nesse diapasão, entendo que não 

pode o credor reiterar eternamente os mesmos pedidos que já foram 

realizados, em que pese o credor ter direito a efetividade de seu crédito é 

certo que uma justiça que despende seu tempo com diligências infrutíferas 

não cumpre seu fim social e compromete a razoável duração de todos os 

demais processos. Esclareço que o E.STJ tem entendimento que o credor 

somente pode reiterar pedidos já realizados caso esse demonstre uma 

mudança na situação anterior, fato esse que não ocorreu na espécie, 

vejamos o entendimento daquela corte: RECURSO ESPECIAL Nº 1.284.587 

- SP (2011/0227895-6) RECURSO ESPECIAL - PROCESSUAL CIVIL - 

ARTIGO 399 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL - FUNDAMENTAÇÃO 

DEFICIENTE - INCIDÊNCIA DA SÚMULA 284/STJ - EDIÇÃO DAS LEIS N. 

11.232/2005 E 11.382/2006 - ALTERAÇÕES PROFUNDAS NA 

SISTEMÁTICA PROCESSUAL CIVIL - EFETIVIDADE DO PROCESSO - 

REALIZAÇÃO - PENHORA ON LINE - INSTRUMENTO EFICAZ - FINALIDADE 

DO PROCESSO - REALIZAÇÃO DO DIREITO MATERIAL - PENHORA ON 

LINE - INFRUTÍFERA - NOVO PEDIDO - POSSIBILIDADE - DEMONSTRAÇÃO 

DE PROVAS OU INDÍCIOS DE MODIFICAÇÃO DA SITUAÇÃO ECONÔMICA 

DO DEVEDOR - EXIGÊNCIA – RECURSO ESPECIAL IMPROVIDO. ... III - A 

denominada penhora on line atende, com presteza, a finalidade maior do 

processo, que é, justamente, a realização do direito material já 

reconhecido judicialmente. Assim, na verdade, se a parte contra quem foi 

proferida sentença condenatória não cumpre espontaneamente o julgado, 

cabe ao Poder Judiciário, coercitivamente, fazer cumprir o que determinou 

e o bloqueio pelo sistema do BACEN-Jud tem se revelado um importante 

instrumento para conferir agilidade e efetividade à tutela jurisdicional. IV - 

Todavia, caso a penhora on line tenha resultado infrutífera, é possível, ao 

exequente, novo pedido de utilização do sistema BACEN-Jud, 

demonstrando-se provas ou indícios de modificação na situação 

econômica do executado. Precedentes. V - Recurso especial improvido. 

Pelo exposto, com base no art. 921 III do CPC, determino o arquivamento 

do feito, sem baixas na distribuição. Determino que o processo permaneça 

no arquivo provisório até que o credor encontre eventuais bens do 

devedor (Art. 921 §3°) ou até que se implemente a prescrição 

intercorrente do feito. Ao arquivo provisório. Cumpra-se. Canarana, 28 de 

abril de 2020. ARTHUR MOREIRA PEDREIRA DE ALBUQUERQUE Juiz(a) de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010332-58.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO BERWANGER - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010332-58.2016.8.11.0029. REQUERENTE: PAULO BERWANGER - ME 

REQUERIDO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI 

Vistos. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. Inicialmente 

INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente no id. 31534211, diante da 

reiteração de buscas via Bacenjud requeridas desde 2017. Trata-se de 

PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que constatou-se que não há bens 

penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Devidamente intimada a parte exequente quanto ao resultado 

infrutífero da penhora, limitou-se novamente em requerer buscas via 

BACENJUD. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a 

devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “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”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 
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seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Ressalto a possibilidade de protesto da sentença líquida, no Cartório de 

Protestos, sem custo para o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC 

Extrajudicial, bastando a parte exequente apresentar certidão de teor da 

decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual 

pode ser obtida na Secretaria da Vara independentemente de 

determinação judicial. P.R.I. Ao arquivo, com baixa. Cumpra-se expedindo 

o necessário com as cautelas de estilo. Às providências. CONRADO 

MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 27 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010271-03.2016.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

ARMINDA ROSA DA CRUZ 28739736172 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO CARLOS DE SOUZA OAB - MT3608/B (ADVOGADO(A))

MELCHIOR FULBER CAUMO OAB - MT9918/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES CIVIL EIRELI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARILZA TOME FERREIRA OAB - MT17179-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA SENTENÇA Processo: 

8010271-03.2016.8.11.0029. REQUERENTE: ARMINDA ROSA DA CRUZ 

28739736172 REQUERIDO: BASE DUPLA SERVICOS E CONSTRUCOES 

CIVIL EIRELI Vistos. 1- Altere-se a classe para cumprimento de sentença. 

Inicialmente INDEFIRO o pedido formulado pelo exequente no id. 31534210, 

diante da reiteração de buscas via Bacenjud requeridas desde 2017. 

Trata-se de PROCEDIMENTO EXECUTIVO em que constatou-se que não há 

bens penhoráveis, após diversas diligências frustradas para tentativa de 

penhora. Devidamente intimada a parte exequente quanto ao resultado 

infrutífero da penhora, limitou-se novamente em requerer buscas via 

BACENJUD. Desse modo, impõe-se a extinção do processo, com a 

devolução dos documentos ao autor, consoante determina o art. 53, §4º, 

da Lei 9.099/95: “Não encontrado o devedor ou inexistindo bens 

penhoráveis, o processo será imediatamente extinto, devolvendo-se os 

documentos ao autor”. No mesmo sentido são os Enunciados 75 e 76 do 

FONAJE: “A hipótese do § 4º, do 53, da Lei 9.099/1995, também se aplica 

às execuções de título judicial, entregando-se ao exequente, no caso, 

certidão do seu crédito, como título para futura execução, sem prejuízo da 

manutenção do nome do executado no Cartório Distribuidor” e “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”. Acerca do tema, este é o 

entendimento jurisprudencial: JUIZADOS ESPECIAIS. PROCESSO CIVIL. 

EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DILIGÊNCIAS FRUSTRADAS. 

EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE BENS PENHORÁVEIS (ART. 53, § 

4º, DA LEI 9.099/95). RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. I. Trata-se 

de cumprimento de sentença onde as diligências foram frustradas para a 

localização de bens para a satisfação do crédito, razão pela qual o juiz 

sentenciante extinguiu o feito (inciso II e § 1º do art. 51 c/c, § 4º do art. 53 

da Lei nº 9.099/95). II. Em sede recursal a autora, ora recorrente, requer a 

reforma da segunda sentença, pleiteando pela continuidade do processo 

com busca junto ao BACEN de contas bancárias da ré, requer ainda, que 

seja oficiado a Junta Comercial de São Paulo, a fim de que sejam 

fornecidos dados atualizados da empresa em questão, juntamente com o 

nome de seus sócios e respectivos CPFs. III. O processo nos Juizados 

Especiais orienta-se pelos critérios da celeridade, simplicidade, 

informalidade, economia processual, não cabendo, na hipótese, ao poder 

judiciário suprir ônus do credor. Note-se que, no caso, diversas tentativas 

foram realizadas de localização de bens penhoráveis, as quais restaram 

infrutíferas. IV. A lide não pode ser prolongada indefinidamente, pois onera 

o Erário com a movimentação infrutífera do aparato judicial. Assim, tendo 

sido esgotadas as diligências oficiais possíveis, os procedimentos dos 

Juizados Especiais preveem, expressamente, a extinção do processo nos 

casos em que o devedor não for encontrado ou de inexistência de bens 

penhoráveis (Lei n. 9.009/35, art. 53, § 4º). V. Ensina a doutrina, aliás, que 

a inexistência de bens penhoráveis e a não-localização do devedor 

"constitui causa de extinção do processo de execução, sendo facultada a 

sua renovação à existência de bens penhoráveis ou à possibilidade de 

localização do devedor, conforme o caso, considerando que a execução 

perante os Juizados Especiais Cíveis deve ser compreendida como um 

'processo de resultados', donde não se afigura possível a indefinida 

reiteração de atos processuais com a finalidade de localizar o devedor ou 

bens a penhorar, por culminar em inaceitável postergação da conclusão 

do processo" (In Juizados Especiais Cíveis e Criminais, por Fátima Nancy 

Andrighi e Sidnei Agostinho Beneti, Belo Horizonte: Del Rey, 1996, página 

52). Assim, reserva-se ao credor a renovação do processo de execução 

quando puder, efetivamente, indicar bens à penhora para satisfação do 

débito. VI. Recurso conhecido e não provido. Sentença mantida. Súmula 

do julgamento servirá de acórdão nos termos do artigo 46 da Lei 9.099/95. 

Condeno a recorrente vencida ao pagamento das custas processuais. 

Deixo de arbitrar honorários advocatícios, face a ausência de 

c o n t r a r r a z õ e s .  ( T J - D F  0 7 0 2 1 6 4 7 9 2 0 1 5 8 0 7 0 0 0 7  

0702164-79.2015.8.07.0007, Relator: EDILSON ENEDINO, Data de 

Julgamento: 15/02/2017, 2ª Turma Recursal dos Juizados Especiais Cíveis 

e Criminais do DF, Data de Publicação: Publicado no DJE : 21/02/2017 . 

Pág.: Sem Página Cadastrada.) Ante o exposto, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, com fundamento no art. 53, 

§4º, da Lei 9.099/95, mantendo vigentes eventuais medidas constritivas e 

coercitivas já deferidas nos autos, porquanto o débito ainda subsiste. 

Ressalto a possibilidade de protesto da sentença líquida, no Cartório de 

Protestos, sem custo para o credor, conforme art. 591, §3º da CNGC 

Extrajudicial, bastando a parte exequente apresentar certidão de teor da 

decisão (art. 517, §§ 1º e 2º do CPC e art. 591, §1º da CNGCE), a qual 

pode ser obtida na Secretaria da Vara independentemente de 

determinação judicial. DIANTE DA NÃO LOCALIZAÇÃO DO BEM RESTRITO 

VIA RENAJUD, PROCEDA-SE COM A BAIXA DA RESTRIÇÃO. P.R.I. Ao 

arquivo, com baixa. Cumpra-se expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 27 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001282-25.2019.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIAL MANINI LTDA - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA ANGELICA PICCININI OAB - RS73087 (ADVOGADO(A))
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Parte(s) Polo Passivo:

ELIAS CAPRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DEBORA ELIZA SCHUMANN KUTZNER OAB - MT24969/B-B 

(ADVOGADO(A))

LUCIANA SOTT OAB - MT0016717A-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DESPACHO Processo: 

1001282-25.2019.8.11.0029. EXEQUENTE: COMERCIAL MANINI LTDA - ME 

EXECUTADO: ELIAS CAPRA Vistos. 1- Altere-se a classe para 

cumprimento de sentença. 2- Intime-se o devedor, por meio de seu 

advogado ou, não havendo, pessoalmente, para pagamento do valor 

apurado, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de pagamento de multa 

de 10% sobre o total da execução, e prosseguimento, com penhora e 

avaliação, seguindo-se os atos de expropriação, tudo na forma do artigo 

523 do Código de Processo Civil. Não são devidos honorários advocatícios 

sucumbenciais da fase de cumprimento de sentença (art. 523, §1º, 

segunda parte, do Código de Processo Civil), consoante Enunciado 97 do 

FONAJE. Fica o devedor ciente de que SOMENTE APÓS A GARANTIA DO 

JUÍZO, por meio de depósito judicial ou penhora de bens equivalentes à 

integralidade do valor devido, é que poderá oferecer embargos, na forma 

do art. 52, IX, da Lei 9.099/95 (Enunciados 117 e 142 do FONAJE). Fica o 

exequente ciente de que em razão do princípio da celeridade, somente 

será deferida uma consulta a cada sistema informatizado (BACENJUD, 

RENAJUD, INFOJUD), e em caso de não serem encontrados bens para 

penhora, o feito será extinto na forma do art. 53, §4º, da Lei 9.099/95. 3- 

Caso a demanda tenha valor de até 20 (vinte) salários mínimos, não há 

obrigatoriedade de acompanhamento por advogado e, portanto, não 

haverá nomeação de advogado dativo por este juízo. 4- Expeça-se o 

necessário. Às providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito 

CANARANA, 27 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010093-20.2017.8.11.0029

Parte(s) Polo Ativo:

DILCENE ALVES DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RODRIGUES DA SILVA BENSI OAB - MT0004456A 

(ADVOGADO(A))

FABIOLA WILLERS OAB - MT0009308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CANARANA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WALTER CUSTODIO DA SILVA OAB - MT0019491A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CANARANA DECISÃO Processo: 

8010093-20.2017.8.11.0029. EXEQUENTE: DILCENE ALVES DA SILVA 

EXECUTADO: MUNICIPIO DE CANARANA Vistos. Considerando o decurso 

de prazo sem manifestação da Fazenda Pública HOMOLOGO o cálculo 

apresentado pela exequente. Expeça-se o Ofício Requisitório (RPV) ou 

precatório, conforme o valor da execução, ressalvada a possibilidade de o 

exequente renunciar ao montante que exceder o limite legal da RPV. O 

Ofício Requisitório deverá ser expedido de acordo com o modelo 

constante do Anexo I do Provimento 11/2017-CM, acompanhado de cópia 

dos documentos previstos no §1º do art. 4º do referido Provimento, e 

deverá ser encaminhado ao órgão responsável pela representação 

jurídica do ente federativo devedor, via postal com aviso de recebimento 

(se os autos forem físicos), ou via intimação no sistema PJE (se os autos 

forem eletrônicos). Tão logo seja comprovado o depósito judicial, a 

Secretaria deverá requerer a vinculação aos autos e fazer conclusão 

para sentença de extinção pelo cumprimento da obrigação. Decorrido o 

prazo de 02 (dois) meses (art. 535, §3º, II, do Código de Processo Civil), 

contados do recebimento do Ofício Requisitório, sem que seja juntado 

comprovante de pagamento nos autos, deverá a Secretaria certificar o 

ocorrido, na forma do art. 5º, §5º, do Provimento 11/2017-CM. Em seguida, 

deverá encaminhar ao Departamento da Secretaria Auxiliar da Presidência 

do Tribunal de Justiça, via Malote Digital, cópia do cálculo de liquidação e 

da certidão supramencionada, para apuração da mora, na forma do art. 

5º, §6º, do Provimento 11/2017-CM. Com a juntada do cálculo da mora, 

conclusos para realização de sequestro do valor líquido atualizado. Às 

providências. CONRADO MACHADO SIMÃO Juiz de Direito CANARANA, 6 

de abril de 2020.

Comarca de Chapada dos Guimarães

Diretoria do Fórum

Portaria

PORTARIA Nº 17/2020-ChG.

 O Excelentíssimo Senhor, MM. Juiz de Direito e Diretor do Foro da 

Comarca de Chapada dos Guimarães, Estado de Mato Grosso, Leonísio 

Salles de Abreu Júnior, no uso de sua atribuições legais,

 CONSIDERANDO o disposto no art. 52, XV da Lei Estadual nº 4.964/1985;

 CONSIDERANDO o óbito do Sr. Valdemir Paes Landin, Tabelião Interino do 

Registro Civil e Tabelionato de Chapada Dos Guimarães;

 CONSIDERANDO a proximidade da posse da Tabeliã Efetiva aprovada no 

último concurso público para provimento de vagas de serventias 

extrajudiciais conforme Ata de Sessão Pú blica lavrada em 9 de maço de 

2020;

 CONSIDERANDO a redução de atendimento ao público em razão da 

pandemia de Sars-Cov-2 - novo corona vírus - causador da doença 

COVID-19;

 RESOLVE:

Art. 1º. Suspender o expediente no âmbito do Foro Extrajudicial, do 

Cartório do 2º Ofício de Chapada dos Guimar ães, até 4 de maio de 2020, 

quando da posse da Tabeliã Efetiva aprovada no concurso público.

Art. 2º. Os Serviços Notariais e de Registro devem manter-se em regime 

de plantão no que se refere aos serviços de registro civil das pessoas 

naturais.

Art. 3º. Esta portaria entra em vigor na presente data.

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

Chapada dos Guimarães/MT, 28 de abril de 2020.

(Assinatura eletrônica)

Leonísio Salles De Abreu Júnior

Juiz de Direito Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000488-82.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCIOSI & ASSMANN LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS DIETERICH ESPINDOLA BRENNER OAB - RS62993 

(ADVOGADO(A))

RAFAELA FACCIONI CORREA BRENNER OAB - RS63804 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NIVALDO FERNANDES SIQUEIRA (EXECUTADO)

MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE REZENDE (EXECUTADO)

AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA (EXECUTADO)

Outros Interessados:

CHARLES WURZIUS (TERCEIRO INTERESSADO)

Alan Vagner Schmidel OAB - MT7504-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RAMON FAGUNDES BOTELHO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DESPACHO Processo: 1000488-82.2020.8.11.0024. 

EXEQUENTE: FRANCIOSI & ASSMANN LTDA EXECUTADO: NIVALDO 

FERNANDES SIQUEIRA, MARIA AUGUSTA OLIVEIRA NANTES DE 

REZENDE, AGNUS DEY FRANCO DE SOUZA 1 – Considerando a certidão 

de cumprimento de mandado no ID n. 31529886, em que o oficial de justiça 

certificou que retornaria na data de hoje à área objeto de sequestro, aliado 

à petição de ID n. 31543856 em que o embargante requer as providências 

para a sustação da remoção da soja e informa descumprimento da 

decisão judicial que determinou a suspensão dos atos executórios, 

CERTIFIQUE-SE a senhora gestora quando foi comunicado ao oficial de 

justiça sobre a suspensão dos atos constritivos no processo de 

execução associado (PJE n. 1000519-05.2020.0024, ID n. 31449149). 2 – 

Outrossim, analisando a petição de ID n. 31532637 e 31543856, 

verifica-se que a parte impugna o imóvel apresentado em caução por se 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 126 de 261



tratar de área de preservação ambiental. Em que pese já ter sido 

indeferida em decisão anterior a caução apresentada pela parte 

exequente, acrescenta-se o fato alegado pela parte embargante acerca 

das anotações feitas na matrícula em comento (ID n. 31505182). Consta 

averbado que “o imóvel objeto desta matrícula foi adquirido para fins de 

compensação como reserva legal da Fazenda Santa Paula, situada no 

município de São Gabriel do Oeste/MS [...]”. Tal fato, demonstra, em tese, a 

ausência de valor comercial para garantia de eventuais danos, devendo, 

também por este motivo, manterem-se suspensos os atos constritivos até 

ulterior deliberação. Assim, DETERMINA-SE a intimação da parte 

exequente para se manifestar acerca da impugnação à caução no prazo 

de 10 (dez) dias. 3 – Em seguida, REMETA-SE o processo concluso. 4 – 

INTIMEM-SE. CUMPRA-SE. Chapada dos Guimarães/MT, 27 de abril de 

2020. RAMON FAGUNDES BOTELHO Juiz de Direito

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

Processo Número: 1002771-15.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

G. S. P. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

LUCILENE SCALCO OAB - 959.287.589-87 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ DE ALMEIDA PROENCA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HELGA DA SILVA MEIRA OAB - SP173152 (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, considerando as Portarias-Conjuntas nº 249 

e 281, que suspendeu a realização das audiências no período de 20/3 a 

30/4/2020, impulsiono os autos a fim de remeter os autos ao CEJUSC para 

redesignação da audiência.

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000042-79.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Resende Cardoso (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000042-79.2020.8.11.0024. 

AUTOR(A): CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES, VALDIR ALVES 

JUNIOR REU: PAULO RESENDE CARDOSO Vistos, etc. I. Juntado aos 

autos o auto de constatação, passo à análise do pedido liminar. Nos 

termos do art. 561 do Código de Processo Civil, são requisitos para o 

deferimento da liminar de manutenção ou reintegração de posse a 

demonstração: do exercício de posse; da turbação e do esbulho praticado 

pela parte requerida; da data da turbação ou esbulho; e da continuação da 

posse, embora turbada, na ação de manutenção, ou da perda da posse, 

na ação de reintegração. Com efeito, analisando a pretensão liminar à luz 

dos fatos narrados e provas coligidas à inicial, infere-se que há provas 

que os autores exerciam posse sobre área em questão, Fazenda Estância 

Pedra Noventa, adquirida no ano de 2007 (vide documentos de fls. 39/50 e 

53/58) e sobre a qual o requerido exercia apenas a detenção, uma vez 

que, pelo que se vê nesta quadra de cognição, dela cuidaria na qualidade 

de detentor, uma vez que sob relação possivelmente empregatícia. 

Ademais, os elementos apresentados no auto de constatação indicam que 

o requerido teria invadido o imóvel em questão, impedindo o acesso dos 

autores e possíveis compradores, requerendo para tanto o pagamento de 

pretensas verbas de cunho trabalhista. Transcrevo, no ponto de 

interesse, trecho do auto de constatação: “a pessoa de PAULO REZENDE 

CARDOSO, conhecido por “Paulinho” – que é o requerido desta ação 

judicial e que detém em seu poder as chaves de acesso a propriedade e 

da casa sede, que estava no local, com uma foice em punho, e se 

apresentou como “o responsável pela área”, alegando que é ele que cuida 

da propriedade, que teria tomado conhecimento que o proprietário - Sr. 

VALDIR – estaria vendendo a propriedade, sem ter comunicado com ele, e 

que ele (Sr. Valdir, o proprietário) teria que fazer acertos de salários e 

outras despesas pendentes, e que por isso reteve a posse da 

propriedade e que somente sairá do local após o Sr. Valdir Junior acertar 

com ele, sendo que o mesmo reiterou por várias vezes a retenção da 

propriedade até que o proprietário/Requerente acerte com ele.” (fls. 87/88 

– sem grifo no original) Assim, os elementos apresentados nesta quadra 

de cognição, autorizam o deferimento da medida liminar, uma vez que o 

esbulho se deu em 27.12.2019 (portanto há menos de ano e dia do 

ajuizamento da demanda) como medida a resguardar o próprio objeto da 

lide e de maneira a garantir a paz social no local do litígio. Diante do 

exposto, presentes, em sede de cognição preliminar, os requisitos 

necessários, defiro o pedido de liminar para determinar que o requerido no 

prazo de 15 (quinze) dias desocupe o imóvel, dele também retirando seus 

semoventes, sob pena de fixação de multa processual. Decorrido o prazo 

sem que ocorra a desocupação voluntária, expeça-se, 

independentemente de outra providência, o competente mandado de 

reintegração em favor da parte requerente, ficando, desde já, autorizado o 

uso da força policial, caso necessário. O que deverá ser certificado pelo 

oficial de justiça. II. Cite-se a requerida, com antecedência mínima de 20 

(vinte) dias, para comparecerem à audiência de conciliação, devendo o 

ato ser designado e realizado pelo Centro Judiciário de Solução de 

Conflitos e Cidadania (CEJUSC) desta Comarca (art. 334 CPC). 

Advirtam-se às partes que a ausência injustificada à audiência de 

conciliação será considerada ato atentatório à dignidade da justiça, 

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

pretendida ou do valor da causa (art. 334, §8°, CPC). Consigne-se que, 

não havendo autocomposição, a parte requerida poderá contestar a 

presente ação, no prazo legal de 15 (quinze) dias úteis, a serem 

computados a partir da audiência de conciliação (art. 335, I, CPC), ou, do 

protocolo do pedido de cancelamento da audiência de conciliação, quando 

ocorrer às hipóteses do art. 334, §4°, I, do CPC. Advirta-se à parte 

requerida a não apresentação de contestação importará na aplicação da 

revelia, presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pela 

parte autora (art. 344, CPC). Havendo acordo, retorne o feito em 

conclusão. III. Contestada a ação, sendo o caso (arts. 350 e 351 CPC), 

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

dias. IV. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada dos 

Guimarães/MT, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000042-79.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR ALVES JUNIOR (AUTOR(A))

CRISTIANE FERNANDES SOLDA ALVES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VIVIANE DIAS DE ALMEIDA OAB - MT21184/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Paulo Resende Cardoso (REU)

 

1000042-79.2020.8.11.0024 Nos termos da legislação vigente, bem como 

em conformidade com o provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos 

a fim de intimar a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

providenciar o depósito da diligência do oficial de justiça, para 

cumprimento do mandado, devendo o depósito da diligência ser realizado 

por meio de Guia de Diligência, obtida no site do Tribunal de Justiça de 

Mato Grosso - emissão de guias online - diligência - emissão de guia de 

diligência, e após o pagamento, juntar nos autos o respectivo 

comprovante.

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000903-36.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. L. D. S. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE CHAPADA 

DOS GUIMARÃES DECISÃO Processo: 1000903-36.2018.8.11.0024. 

REQUERENTE: BRADESCO ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA. 

REQUERIDO: ALEX LUIS DA SILVA Vistos, etc. Nos termos do art. 5° da 

Portaria Conjunta n° 249/2020-TJMT, em razão da pandemia do covid-19, 

está suspensa a expedição e o cumprimento de mandados judiciais, 

exceto das ordens consideradas urgentes. “Art. 5º Fica suspensa a 
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expedição de mandados em processos judiciais em todas as comarcas do 

Estado, nas Turmas Recursais e no Tribunal de Justiça, enquanto perdurar 

a situação prevista no art. 1º desta Portaria, exceto quanto às ordens 

judiciais consideradas urgentes e aquelas cujo cumprimento imediato seja 

considerado pela autoridade judiciária competente imprescindível para 

evitar o perecimento, a ameaça ou a grave lesão a direitos, bem como as 

reputadas indispensáveis ao atendimento dos interesses da justiça, cujos 

mandados ou decisões serão cumpridos pelos oficiais de justiça 

plantonistas.” (sem grifo no original) Contudo, conquanto tenha a parte 

requerente postulado o imediato cumprimento da ordem liminar em sede de 

plantão judiciário, não cuidou de apresentar provas a indicar perecimento 

efetivo do bem em questão, tampouco eventual ocultação por parte do 

requerido. Não bastando para tal finalidade a indicação de perigo abstrato, 

sobretudo, em se tratando de crédito de instituição bancária, que, 

certamente, poderá aguardar o retorno regular das atividades judiciárias. 

Diante do exposto, indefiro o pedido de fls. 74/75. No demais, atente-se à 

decisão anterior. Cumpra-se. Chapada dos Guimarães, data da assinatura. 

Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000461-02.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

S. L. B. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS FORGIARINI SILVA OAB - MT24018/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

B. D. B. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON FEITOSA JUNIOR OAB - MT8656-O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente, bem como em conformidade com o 

provimento n.º 56/2007-CGJ, impulsiono os autos a fim de que seja 

cientificar a parte autora/exequente acerca do cumprimento da liminar, 

pelo requerido, conforme petição nos autos.

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 93972 Nr: 2874-10.2017.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Creonice Benedita Peixoto

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Taiana Castrillon Dionello - 

OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensor(a) Público(a) - 

OAB:

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 52/2007 CGJ 

impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, com a finalidade de 

intimar a parte ré, na pessoa de seu advogado, via DJE para tomar ciência 

da sentença de ref. 74.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 117462 Nr: 1622-98.2019.811.0024

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Wardson Marcio Cunha Guilherme

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR ALVES SILVEIRA - 

OAB:10789, JOSE MARCILIO DONEGA - OAB:71241, MICHELLE ALVES 

DONEGÁ - OAB:7467O-MT

 Nos termos da legislação vigente, art. 152, VI, do Código de Processo 

Civil, art. 3° do Código de Processo Penal e Provimento 

52-2007-Corregedoria Geral de Justiça, remeto estes autos para seja 

intimado(a) o(a) advogado(a) do acusado a apresentar, no prazo de 10 

(dez) dias, defesa escrita, tudo nos termos do artigo 396 e 396-A, ambos 

do Código de Processo Penal.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 95213 Nr: 3517-65.2017.811.0024

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IRACI OLIVEIRA SANTOS DE ARAÚJO, Espólio de 

Valdemar Nestor de Araújo

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Jhonny Anderson Antunes Pereira, Vanice 

Ester Wesz Birck, Jose Camilo de Paula, Vinicius Luís Wesz Birck, 

Anderson Antunes Ferreira, LUZIA RIBEIRO PEREIRA DOS SANTOS, 

Edson Andrade Dias, NILCEU DA SILVA, Jair Camilo de Paula, Julia Mariana 

da Costa

Mariana da Costa

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: WALDEMAR NESTOR DE ARAUJO 

FILHO - OAB:8053

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GABRIEL LORENZZATTO - 

OAB:20692/O, MARCUS VINICIUS GREGORIO MUNDIM - OAB:14235

 Nos termos da legislação em vigor e do Provimento 56/2007 CGJ, 

impulsiono o feito á publicação de matéria à imprensa, para intimar a parte 

autora na pessoa de seu advogado, via DJE para que no prazo legal se 

manifeste nos autos, acerca da carta precatória de ref. 136.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000152-78.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

LUCINEIDE SECONDINA DANTAS OAB - 861.976.651-15 

(REPRESENTANTE)

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

J. J. D. S. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

C H A P A D A  D O S  G U I M A R Ã E S  D E C I S Ã O  P r o c e s s o : 

1000152-78.2020.8.11.0024. REPRESENTANTE: LUCINEIDE SECONDINA 

DANTAS EXECUTADO: JOAQUIM JOSE DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de 

pedido de cumprimento de sentença formulado por HIGOR VINÍCIUS 

DANTAS DA SILVA, representado por sua genitora, LUCINEIDE 

SECUNDINA DANTAS, em desfavor de JOAQUIM JOSÉ DA SILVA, pelos 

motivos declinados na inicial. Pretende a parte autora o cumprimento de 

sentença proferida pelo juízo da Segunda Vara desta Comarca, nos autos 

da ação de n° 1112-27.2015.811.0024 (código 72119), especificamente no 

tocante ao pagamento dos valores referentes aos alimentos. Assim, ante 

a regra do art. 516, II, do Código de Processo Civil, deverá ser processado 

perante o juízo da Segunda Vara, tratando-se regra de competência 

absoluta. Dessa maneira, declino da competência em favor do juízo da 

Segunda Vara desta Comarca, de modo que determino a redistribuição 

dos autos àquele juízo, devendo ser promovidas as baixas de estilo. 

Intime-se. Dê-se vistas ao Ministério Público. Cumpra-se, com urgência. 

Chapada dos Guimarães/MT, 14 de fevereiro de 2020. Leonísio Salles de 

Abreu Júnior Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 102041 Nr: 500-84.2018.811.0024

 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: Graciliano Pereira do Nascimento da Mata

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ANDREA CRISTINA DE MELO 

BARBOSA CAMPOS - OAB:11788

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Certifico que, impulsiono o presente feito em cumprimento as 

determinações legais, intimando a parte Requerente, pela imprensa para 

no prazo de 15 (quinze) dias apresentar contrarrazões ao Recurso de 

Apelação, nos termos do art. 1010, § 1.º do NCPC . Após, encaminho os 

autos à expedição de documentos para remessa dos autos ao Tribunal de 
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Justiça, nos termos do art. 1.010 § 3.º.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002393-59.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JAMIRSON ALVES MURTINHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULLEVERSON SILVA QUINTEIRO DE ALMEIDA OAB - MT12358-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO VOLKSWAGEN S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAEL BARROSO FONTELLES OAB - RJ119910-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES SENTENÇA Processo: 

1002393-59.2019.8.11.0024. REQUERENTE: JAMIRSON ALVES MURTINHO 

REQUERIDO: BANCO VOLKSWAGEN S.A. SENTENÇA Vistos etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Indenização por Danos 

Morais por Busca e Apreensão de Veículo declarada ilegal pelo Egrégio 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, assim a autora busca a 

condenação da requerida ao pagamento de indenização pelos danos 

morais sofridos ante a apreensão ilegal do seu veículo que se diga sequer 

pode ser restituído, tendo em vista que aquele foi vendido/alienado para 

terceiro. Devidamente citada, em sede de contestação Banco reclamado, 

requer a improcedência do pedido, diante da regularidade da cobrança, 

haja vista a inadimplência do autor. Vislumbro que o feito comporta 

julgamento antecipado da lide em razão da desnecessidade de produção 

de prova em audiência. Com relação a preliminar de falta de interesse 

processual arguida pela reclamada, insta ressaltar que o art. 17 do Código 

de Processo Civil dispõe que “para propor ou contestar a ação é 

necessário ter interesse e legitimidade”, sendo condições da ação a 

possibilidade jurídica do pedido, a legitimidade e o interesse processual, os 

quais devem estar presentes de modo cumulativo. No caso dos autos, a 

parte reclamante pugna pelo pagamento de indenização por danos morais. 

Dessa forma, entendo que seu interesse de agir está presente, 

considerando que se mostra necessário o ajuizamento da ação para 

buscar a satisfação de sua pretensão. Assim, rejeito a preliminar. 

Superada a fase das preliminares, passo a análise do MÉRITO. Entendo 

que razões assistem ao autora, merecendo retoque somente quanto ao 

valor da indenização. Importante frisar que o próprio Egrégio Tribunal de 

Justiça do Estado de Mato Grosso, por meio de decisão nos autos do 

Agravo de Instrumento de Nº. 1009825-07.2019.8.11.0000, reconheceu a 

ilegalidade do ato constritivo praticado pelo banco contra o autor, qual 

fosse a busca e apreensão, ante a ausência de pressuposto de 

constituição e de desenvolvimento regular e válido do processo, sendo a 

falta de constituição em Mora, conforme disciplina o Decreto Lei nº. 

911/69. Segue a decisão proferida no Agravo de Instrumento que 

reconheceu a ilegalidade, in verbis: “(....) Na hipótese, compulsando os 

autos, verifica-se que o agravado não demonstrou o esgotamento de 

todos os meios possíveis para localizar a parte devedora, ora agravante 

(Id. 8515987), bem como não há assinatura ou qualquer indicação quanto 

a forma da comunicação do devedor com relação ao protesto (Id. 

8515987), não constituindo, a princípio, a mora. Importante registrar que, 

no caso, a notificação extrajudicial foi encaminhada ao endereço indicado 

no contrato, pelo ora agravante, sendo que o AR não foi entregue pelo 

motivo “não existe o número indicado” (Id. 8515987). No entanto, 

observa-se que quando da contratação foi colacionado o comprovante de 

endereço por meio de uma conta de energia (Id. 8515987), que informa o 

mesmo número, ou seja, a priori, demonstra a existência do endereço 

indicado, porém, ainda assim, o banco não demonstrou ter diligenciado na 

tentativa de localizar o devedor. Logo, não há, nesta fase de cognição 

sumária, como considerar válido o protesto por edital, para caracterizar o 

devedor em mora. Sobre o assunto, trago a colação o seguinte julgado, in 

verbis: “AGRAVOS INTERNOS NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. 

DUPLICIDADE DE RECURSOS. PRECLUSÃO CONSUMATIVA. PRINCÍPIO DA 

UNIRRECORRIBILIDADE DAS DECISÕES. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. BUSCA 

E APREENSÃO. NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL. NÃO COMPROVAÇÃO. 

NECESSIDADE. MORA NÃO CONFIGURADA. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. 

A interposição de dois recursos pela mesma parte e contra a mesma 

decisão impede o conhecimento do segundo recurso, haja vista a 

preclusão consumativa e o princípio da unirrecorribilidade das decisões. 2. 

A mora do devedor deve ser comprovada por notificação extrajudicial 

realizada por intermédio do Cartório de Títulos e Documentos a ser 

entregue no domicílio do devedor, sendo dispensada a notificação 

pessoal, ou, quando esgotados todos os meios para localizar o devedor, 

pelo protesto do título por edital, o que não ocorreu no presente caso. 

Precedentes. 3. Agravo interno de fls. 258/273 a que se nega provimento 

e agravo interno de fls. 277/311 não conhecido.” (AgInt no AREsp 

889.096/PR, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 

04/08/2016, DJe 12/08/2016) (destaquei) Sendo assim, não havendo a 

regular constituição do devedor em mora, a reforma da decisão é medida 

que se impõe. Isso posto, dou provimento ao recurso para revogar o 

mandado de busca e apreensão, mantendo a liminar deferida em grau 

recursal. Prejudicado os embargos de declaração opostos pelo Banco 

Volkswagen S/A. (....)”. Diante da decisão exarada pelo Egrégio Tribunal a 

questão quanto ao adimplemento ou não da obrigação já está superada, 

cabendo ao banco requerido, evitar assim que o autor passasse por 

transtornos desnecessários como passou a ter indevidamente apreendido 

seu bem e ainda que aquele fosse alienado a terceiro. Ao não tentar 

impedir a apreensão do veículo, mesmo tendo ciência da irregularidade do 

ato constritivo, violou o banco requerido o artigo 5º do CPC que determina: 

Art.5º. Aquele que de qualquer forma participa do processo deve 

comportar-se de acordo com a boa-fé. Diante de tal princípio, é 

considerado inadmissível o comportamento que tem como objeto atrasar o 

processo ou colocar dificuldades para a parte contrária e assim 

prejudicá-la. Compulsando os documentos apresentados pelo autor, 

nota-se que o veículo foi apreendido em 20/04/2018 (id 8515975), não 

sendo restituído, posto que o bem foi alienado a terceiro adquirente em 

leilão do Banco. É evidente, portanto, o ato ilícito praticado pelo requerido 

que tomou posse de bem móvel sobre o qual não havia mais razão para a 

apreensão. Em assim sendo, tal atitude causou no autora um 

constrangimento, que vai além do mero aborrecimento e que merece ser 

indenizado. Desta forma, o valor da compensação por danos morais deve 

ser arbitrado em consonância com os princípios da razoabilidade e 

proporcionalidade, a fim de não conduzir ao enriquecimento sem causa da 

vítima, nem ser considerado irrisório ou mesmo indiferente para o ofensor. 

Com base nas citadas balizas, a quantia de R$ 8.000,00 (oito mil reais), 

atende com presteza às particularidades do caso concreto. DISPOSITIVO 

Diante do exposto, com fulcro no art. 487, inciso I do NCPC, JULGO pela 

PARCIAL PROCEDÊNCIA do pedido inaugural, para condenar o Banco 

Reclamado a pagar à parte reclamante o valor de R$ 8.000,00 (oito mil 

reais), a título de indenização por danos morais, devendo incidir a 

correção monetária pelo INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme 

súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir 

da citação. Deixo de condenar o Banco reclamado no pagamento das 

custas processuais e honorários advocatícios, por não serem cabíveis 

nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). Preclusa a via 

recursal, aguarde-se manifestação do reclamante, apresentando cálculo 

do valor devido, visando o início da fase de cumprimento de sentença, nos 

termos do artigo 523 NCPC. Apresentando-se cálculo, intime-se o 

Executado para pagamento, no prazo de 15 dias, sob pena de acréscimo 

de multa de 10% (dez por cento). Chapada dos Guimarães, 27 de abril de 

2020. Leonísio Salles de Abreu Júnior Juiz de Direito CHAPADA DOS 

GUIMARÃES, 27 de abril de 2020. Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000536-41.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LAZARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000536-41.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MANOEL 

LAZARO PEREIRA 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 
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CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:30 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 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: 1000538-11.2020.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

MANOEL LAZARO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDGAR ROGERIO GRIPP DA SILVEIRA OAB - MT0021129A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000538-11.2020.8.11.0024 POLO ATIVO:MANOEL 

LAZARO PEREIRA 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: CHAPADA GUIMARÃES - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 09/06/2020 Hora: 14:45 , no 

endereço: PRAÇA RAFAEL DE SIQUEIRA, 970, CENTRO, CHAPADA DOS 

GUIMARÃES - MT - CEP: 78195-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000223-51.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

Diego Reis Carmona OAB - MT20889/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

KELWEN CASTRO DE ALENCAR (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDINEY DOMINGUES BARROS OAB - MT14282-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000223-51.2018.8.11.0024 NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO 

KELWEN CASTRO DE ALENCAR Vistos etc. Transcorrido o prazo para 

pagamento espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura 

como primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 

835, I, do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa 

no artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por NILTON DA SILVA MAGALHAES FILHO no montante de R$ 10.696,78, 

no CNPJ/CPF de KELWEN CASTRO DE ALENCAR, sob o nº 

545.111.001-87. Realizado o bloqueio, intime-se o executado, na forma do 

artigo 854, § 2°, do Código de Processo Civil, de modo que, no prazo de 

cinco (5) dias, a ele incumbirá, eventualmente, comprovar que: (...) “I - as 

quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis; II - ainda remanesce 

indisponibilidade excessiva de ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão 

permanecer em gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o 

resultado do protocolo de bloqueio, que servirá como Termo de Penhora e 

intimem-se as partes para manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não 

havendo ativos a serem penhorados, desde já determino a constrição 

judicial de veículos existentes em nome da parte executada, junto ao 

DETRAN via sistema RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso 

haja veículo em nome do executado, e seja frutífero o bloqueio de 

circulação, oficie-se ao DETRAN para que informe o endereço dos 

referidos veículos e, na sequência, expeça-se mandado de penhora, 

avaliação e intimação. Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 

525, §11 do CPC, intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar 

interesse na adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de 

extinção. Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e 

RENAJUD, DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. 

Com a resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça 

(CNGC, art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder 

à anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001309-57.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

QUEREN HAPUQUE ALBERNAZ MARQUES SOUZA OAB - MT19614-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCISCO SAMUEL DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1001309-57.2018.8.11.0024 SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E 

ESGOTO DE CHAPADA DOS GUIMARAES FRANCISCO SAMUEL DE 

SOUZA e outros Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por SISTEMA AUTONOMO DE AGUA E ESGOTO DE CHAPADA DOS 

GUIMARAES no montante de R$ 2.337,58, no CNPJ/CPF de FRANCISCO 

SAMUEL DE SOUZA, sob o nº 007.464.851-90. Realizado o bloqueio, 

intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 130 de 261



Direito. (Assinatura eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000404-86.2017.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE DE RAMOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KARLA DA SILVA MIRANDA OAB - MT20559-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000404-86.2017.8.11.0024. EXEQUENTE: JORGE DE RAMOS . 

EXECUTADO: ANTONIO DA SILVA . Vistos etc. Trata-se de reclamação 

cível proposta por Jorge Ramos em face de Antônio da Silva. Analisando 

detidamente os autos, observo que a pessoa citada na certidão de id. 

10791117 foi a pessoa de Antônio Rodrigues de Oliveira, ou seja, pessoa 

diversa da que compõe o polo passivo da presente demanda. O processo 

tramitou, houve uma audiência de conciliação na qual fora informada a 

revelia do requerido, e a consequente declaração de revelia com 

condenação em sentença de mérito. Em seguida, a Defensoria Pública 

atuando na defesa de Antônio Rodrigues de Oliveira, apresentou recurso, 

e apenas no julgamento dos embargos de declaração do recurso, fora 

esclarecida a ilegitimidade para composição no processo. Pois bem, 

estamos diante de grave vício insanável, que é o de citação. Após analisar 

detidamente os presentes autos, vislumbro que o requerido nunca foi 

chamado ao processo, uma vez que sua citação não foi validada, ao 

contrário, pessoa diversa inclusive com nome e CPF diverso fora citado 

em seu lugar. Desta forma, não vejo outro caminho que não seja a 

nulidade do processo desde a citação, motivo por que, declaro nulos 

todos os atos praticados desde a citação de Antônio Rodrigues de 

Oliveira, como se Antônio da Silva o fosse. Intime-se o requerente na 

pessoa de seu patrono constituído. Notifique-se o Oficial de Justiça para 

que tome mais cuidado quando do cumprimento de atos judiciais, para que 

reflita que tal erro redundou em 3 (três) anos de processo nulo. 

Converta-se em ação de Conhecimento. Cite-se o requerido, mantidas as 

advertências de praxe. Designe-se audiência de conciliação, intimando 

requerido e requerente. Cumpra-se, expedindo o necessário. Chapada 

dos Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz 

de Direito. (Assinatura Eletrônica)

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000427-95.2018.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CLARO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AOTORY DA SILVA SOUZA OAB - MS7785-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MARCOS DE OLIVEIRA DIAS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

ELAINE FREIRE ALVES OAB - MT12952-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE CHAPADA DOS GUIMARÃES DECISÃO PROCESSO 

Nº 1000427-95.2018.8.11.0024 CLARO S.A. ANTONIO MARCOS DE 

OLIVEIRA DIAS Vistos etc. Transcorrido o prazo para pagamento 

espontâneo da obrigação e considerando que o dinheiro figura como 

primeiro na lista que orienta a nomeação de bens à penhora (artigo 835, I, 

do Código de Processo Civil); tendo em vista a permissão expressa no 

artigo 854 do Código de Processo Civil para a realização da penhora de 

dinheiro em depósito ou aplicação financeira, autorizando, no mesmo ato, 

a determinação de sua indisponibilidade, procedo penhora online requerida 

por CLARO S.A. no montante de R$ 3.464,53, no CNPJ/CPF de ANTONIO 

MARCOS DE OLIVEIRA DIAS, sob o nº 003.908.921-57. Realizado o 

bloqueio, intime-se o executado, na forma do artigo 854, § 2°, do Código de 

Processo Civil, de modo que, no prazo de cinco (5) dias, a ele incumbirá, 

eventualmente, comprovar que: (...) “I - as quantias tornadas indisponíveis 

são impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de 

ativos financeiros” [§ 3°]. Os autos deverão permanecer em gabinete até a 

efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do protocolo de bloqueio, 

que servirá como Termo de Penhora e intimem-se as partes para 

manifestação, no prazo de cinco (5) dias. Não havendo ativos a serem 

penhorados, desde já determino a constrição judicial de veículos 

existentes em nome da parte executada, junto ao DETRAN via sistema 

RENAJUD, suficiente para garantia do débito. Caso haja veículo em nome 

do executado, e seja frutífero o bloqueio de circulação, oficie-se ao 

DETRAN para que informe o endereço dos referidos veículos e, na 

sequência, expeça-se mandado de penhora, avaliação e intimação. 

Transcorrido o prazo de 15 (quinze) dias, do art. 525, §11 do CPC, 

intime-se o exequente para, no mesmo prazo, manifestar interesse na 

adjudicação do bem ou na alienação judicial, sob pena de extinção. 

Frustradas as tentativas de obtenção de bens via BACENJUD e RENAJUD, 

DEFIRO o pedido de acesso ao sistema informatizado INFOJUD. Com a 

resposta, o processo passará a tramitar em segredo de justiça (CNGC, 

art. 477), devendo a (o) Sr. (a) Gestor (a) Judiciário (a) proceder à 

anotação junto ao Sistema PJe. Os autos deverão permanecer em 

gabinete até a efetivação da medida. Após, junte-se o resultado do 

protocolo de informação e intime-se a parte autora para manifestação, no 

prazo legal. Não havendo qualquer bem a ser constrito determino a 

inclusão do nome da parte executada nos cadastros de inadimplentes por 

meio do sistema SERASAJUD, com esteio no artigo 782, § 3º, do CPC. 

Caso nenhum bem seja encontrado por este juízo, intime-se o exequente 

para, em 15 (quinze) dias, apresentar bens passíveis de penhora, sob 

pena de extinção na forma do art. 53, §4º da Lei nº 9.099/95. Cumpra-se, 

expedindo o necessário e com as cautelas de estilo. Chapada dos 

Guimarães, data da assinatura. Leonísio Salles de Abreu Júnior, Juiz de 

Direito. (Assinatura eletrônica)

Sentença

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000962-87.2019.8.11.0024

Parte(s) Polo Ativo:

CAROLINA DE ALMEIDA NOGUEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIANA GIMENES DE FREITAS ERRANTE OAB - MT6776-O 

(ADVOGADO(A))

JEAN LUCAS TEIXEIRA DE CARVALHO OAB - MT14532-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO ALVES SILVA OAB - MT11800-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

LEONISIO SALLES DE ABREU JUNIOR

 

Processo nº. 1000962-87.2019.8.11.0024 Reclamante: CAROLINA DE 

ALMEIDA NOGUEIRA Reclamado: MALAI MANSO HOTEL RESORT S.A. 

PROJETO DE SENTENÇA Vistos, etc. Autorizada pelo disposto no art. 38 

da Lei nº 9.099/95, deixo de apresentar o relatório referente a presente 

demanda judicial. Atendendo aos termos do art. 355, inciso I, do Código de 

Processo Civil, passo ao julgamento antecipado da lide, por não haver 

necessidade de dilação probatória. Fundamento. Decido. 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. Da análise dos 

autos, verifica-se a parte reclamante adquiriu um imóvel da reclamada e 

este não efetuou a entrega no prazo contratado, o que ensejou a parte 

reclamante a requerer a execução de clausula contratual, sendo a 

Clausula Trigésima, sendo uma Clausula Penal moratória especifica 

equivalente a 0,5% (meio por cento) por mês de atraso na conclusão da 

obra, com o limite de 10% (dez por cento). O Malai Resort opôs Embargos 

à Execução oposto ao Id. 23788728 em desfavor da Exequente, sob o 

fundamento de existência de excesso na execução, haja vista que o 

cálculo da execução deve ser de 10% (dez por cento) sobre o valor do 

contrato, bem como aduziu ainda excludente de responsabilidade, sendo 

caso fortuito e força maior, devido a interferência de autoridade 

governamental que teria motivado o atraso noticiado. Intimada para contra 

razoar o presente embargo a exequente pugnou pela legalidade da 

presente execução, sobe o argumento de seu cálculo obedeceu as regras 
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estabelecidas no contrato vigente entre as partes e que o termo final 

previsto para a entrega da obra foi 31/12/2014 o que afastaria qualquer 

incidência de fatos fortuitos ocorridos após essa data. Pois bem. De tudo 

que consta dos autos, tem-se que o valor que consta dos cálculos 

apresentados pela exequente em verdade em refletem a correta aplicação 

do direito, pois em verdade estas estão previstas dentro das clausulas 

contratuais estabelecidas pela própria executada. Assim, entendo pela 

não existência de excesso no pedido de liquidação da exequente, destaco 

ainda que os fatos narrados na exordial apresentaram-se verossímeis. 

Tendo ocorrido falha na prestação do serviço por parte da 

reclamada/executada. Ante ao exposto, com fulcro no art. 487, I, do 

Código de Processo Civil, OPINO pelo julgamento de PROCEDÊNCIA da 

presente execução e consequentemente pela IMPROCEDÊNCIA dos 

EMBARGOS À EXECUÇÃO, por fim, entendo por bem DETERMINAR que a 

parte executada promova o necessário pagamento da multa contratual 

estabelecida na clausula trigésima do contrato estabelecido com a 

exequente no importe de R$ 6.954,81 (seis mil novecentos e cinquenta e 

quatro reais e oitenta e um centavos). Deixo de condenar a reclamada no 

pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, por não 

serem cabíveis nesta fase (art. 54 e 55, da Lei Federal nº 9.099/95). 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. Intimem-se as partes, via patronos.. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Felipe Árthur Santos Alves Juiz Leigo 

____________________________________________________________

__ Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto 

de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 

9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de estilo. 

Chapada dos Guimarães, 26 de abril de 2020. Leonísio Salles de Abreu 

Júnior Juiz de Direito

Comarca de Colíder

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000921-39.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DERCILEI DA SILVA PRADO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Daniela Tamyres Israel Prado (REQUERIDO)

H. M. I. P. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARIA APARECIDA DA SILVA ISRAEL OAB - 010.049.551-62 

(REPRESENTANTE)

NEUMA TEREZINHA PORPORATTI CIELO OAB - MT0003508A-B 

(ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1000921-39.2017.8.11.0009. REQUERENTE: 

DERCILEI DA SILVA PRADO REQUERIDO: DANIELA TAMYRES ISRAEL 

PRADO, H. M. I. P. REPRESENTANTE: MARIA APARECIDA DA SILVA 

ISRAEL Vistos. Compulsando os autos, verifica-se que não constam nos 

autos documentos imprescindíveis para a análise do feito, em especial, a 

certidão de nascimento do infante/adolescente HEURISLEY MATHEUS 

ISRAEL PRADO, e, principalmente, o título executivo judicial (sentença) que 

obrigou o requerente ao pagamento de alimentos, sem o qual não é 

possível julgar a presente ação revisional de alimentos. Assim, verifica-se 

que a petição inicial da parte autora não atendeu ao disposto no artigo 320 

do CPC. Dessa forma, intime-se a parte autora, por meio de seu 

procurador, para que, no prazo de 15 (quinze) dias, acoste aos autos a 

sentença homologatória do acordo, a certidão de seu trânsito em julgado, 

bem ainda a certidão de nascimento do infante/adolescente HEURISLEY 

MATHEUS ISRAEL PRADO, nos termos do art. 321 do CPC. Ressalta-se 

que o não atendimento das providências suso declinadas acarretará no 

indeferimento da inicial (CPC, art. 321, parágrafo único). Decorrido o prazo 

sem manifestação, certifique-se. Após, voltem-me os autos conclusos. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1000789-74.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DEVALDI APARECIDO PIMENTA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR PEXE MARTINS OLIVEIRA OAB - MT25213/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS (IMPETRADO)

CÉSAR HENRIQUE RUIVO GATTI (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

ESTADO DE MATO GROSSO (IMPETRADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000789-74.2020.8.11.0009. IMPETRANTE: DEVALDI 

APARECIDO PIMENTA IMPETRADO: AGENTE DE TRIBUTOS ESTADUAIS 

Vistos. Trata-se de Mandado de Segurança com pedido de medida liminar 

impetrado por DEVALDI APARECIDO PIMENTA contra ato de AGENTE DE 

TRIBUTOS ESTADUAIS. Relata o impetrante, em síntese, que é deficiente 

físico, conforme laudo médico anexado aos autos e expedido pelo 

Departamento de Trânsito do Estado de Mato Grosso. Aduz que, no dia 

26/12/2019, com a intenção de ver deferida a isenção do Imposto Sobre 

Veículos Automotores (IPVA) referente ao seu único veículo 

(Hyundai/Creta 16A Att i tude, Placa: QCS4073, Chassi : 

9BHGA811BKP116058), ingressou com o pedido administrativo junto a 

Secretaria de Fazenda do Estado Mato Grosso. Conta que, no momento da 

solicitação, o veículo estava devidamente licenciado e registrado em nome 

do requerente, tendo sido isentado do primeiro IPVA em virtude do Decreto 

nº. 1.264/2017 do poder executivo deste Estado, que estabelece isenção 

aos veículos novos registrados no Estado. Assevera que o pleito 

administrativo foi analisado pelo agente de tributos estaduais competente, 

sendo finalizado em 22/01/2020 e indeferido sob o argumento de ter sido 

protocolado extemporaneamente. Sustenta que o indeferimento do pleito é 

indevido, haja vista a inexistência de qualquer pendência em nome do 

impetrante ou do veículo, como também permissivo legal para tal decisão. 

Pugna pelo deferimento de medida liminar para que seja anulada a decisão 

proferida pela autoridade coatora e reconhecida a isenção do pagamento 

do IPVA referente ao veículo marca/modelo Hyundai/Creta 16A Attitude, 

Placa: QCS4073, Chassi: 9BHGA811BKP116058, visto ser o seu 

proprietário deficiente físico, enquadrando-se a na hipótese legal de 

isenção tributária. É o que merece registro. FUNDAMENTO e DECIDO. O 

mandado de segurança é o remédio constitucional cabível sempre que 

verificada a lesão a direito líquido e certo, por autoridade pública, quando 

esta lesão não puder ser amparada por habeas corpus ou habeas data. A 

Constituição Federal dispõe que: Art. 5º Todos são iguais perante a lei, 

sem distinção de qualquer natureza, garantindo-se aos brasileiros e aos 

estrangeiros residentes no País a inviolabilidade do direito à vida, à 

liberdade, à igualdade, à segurança e à propriedade, nos termos 

seguintes: 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; Com efeito, vislumbro presente o direito líquido e certo, 

consubstanciado na prova pré-constituída juntada pela impetrante. 

Ademais, para a concessão de medida liminar em mandado de segurança 

faz-se necessária a demonstração de fundamento relevante para a 

suspensão do ato impugnado e de risco de ineficácia da medida caso seja 

deferida somente ao final do processo, conforme determina o artigo 7º, III, 

da Lei 12.016/09, in verbis: Art. 7º Ao despachar a inicial, o juiz ordenará: 

(...) III - que se suspenda o ato que deu motivo ao pedido, quando houver 

fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da 

medida, caso seja finalmente deferida, sendo facultado exigir do 

impetrante caução, fiança ou depósito, com o objetivo de assegurar o 

ressarcimento à pessoa jurídica. Partindo de uma análise sumária dos 

fatos expostos e da documentação acostada, entendo como 

demonstrada, em caráter inicial, a boa aparência do direito do impetrante e 

a razoabilidade de sua pretensão a uma medida de urgência. Isso porque, 

ao examinar perfunctoriamente a documentação acostada, notadamente o 

Laudo de Avaliação de Deficiência Física (id. 30918741) lavrado pelo 
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próprio órgão de trânsito, entendo que a Impetrante cumpriu os requisitos 

exigido na Portaria nº 100/01 da SEFAZ/MT para adquirir a isenção do 

pagamento do IPVA sobre o veículo de sua propriedade. Com efeito, 

regendo a matéria sub examine, transcrevo o que dispõe a Lei Estadual nº 

7.301, de 17 de julho de 2000: Art. 7º É isenta do imposto a propriedade de 

veículo nos seguintes casos: (...) III - veículo fabricado especialmente para 

uso de pessoas portadoras de deficiente física, visual, auditiva, mental 

severa ou profunda, ou autistas, ou para tal finalidade adaptado, limitada a 

isenção a 1 (um) veículo por proprietário; Vejamos o que estabelece, 

ainda, a Portaria nº 100/01 da SEFAZ/MT: Art. 2º São isentos do 

pagamento do IPVA: (...) III - veículo automotor, limitado a único veículo por 

proprietário, destinado a: a) pessoa com deficiência física condutora ou 

conduzida; b) pessoa com deficiência visual ou auditiva; c) pessoa com 

deficiência mental severa ou profunda, ou autista, conduzido por seu 

representante legal; (...) § 1º Para a concessão da isenção prevista no 

inciso III do caput, considera-se: I - pessoa portadora de deficiência física 

aquela que apresenta alteração completa ou parcial de um ou mais 

segmentos do corpo que acarrete o comprometimento da função física, 

sob forma de paraplegia, paraparesia, monoplegia, monoparesia, 

tetraplegia, tetraparesia, triplegia, triparesia, hemiplegia, hemiparesia, 

amputação ou ausência de membro, paralisia cerebral, deformidade de 

membros congênita ou adquirida, exceto as deformidades estéticas e as 

que não produzam dificuldades para o desempenho de funções; II – 

pessoa portadora de deficiência visual aquela que apresenta acuidade 

visual igual ou inferior a 20/200 (tabela de Snellen) no melhor olho, após a 

melhor correção, ou campo visual inferior a 20º (vinte graus), ou a 

ocorrência simultânea de ambas as situações; III – pessoa portadora de 

deficiência mental, severa ou profunda ou autista aquela cuja condição 

seja atestada conforme os critérios e requisitos definidos na Portaria 

Interministerial SEDH/MS nº 2, de 21 de novembro de 2003, ou em outra 

que venha a substituí-la. IV – pessoa portadora de deficiência auditiva 

aquela que apresenta perda bilateral, parcial ou total, de quarenta e um 

decibéis (dB) ou mais, aferida por audiograma nas frequências de 500 Hz, 

1.000 Hz, 2.000 Hz e 3.000 Hz. Pelo que se vê das normas que 

regulamentam o tema, o pedido feito a destempo não implica perda do 

direito pela parte impetrante, conforme já decidiu o E. Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso: MANDADO DE SEGURANÇA. DEFICIÊNCIA 

FÍSICA. ISENÇÃO DE IPVA. PRELIMINAR. ILEGITIMIDADE PASSIVA AD 

CAUSAM. SECRETÁRIO DE ESTADO DE FAZENDA. REJEIÇÃO. MÉRITO. 

INDEFERIMENTO CONSUBSTANCIADO EM REQUERIMENTO A DESTEMPO. 

DEFICIÊNCIA RECONHECIDA PELO ÓRGÃO DE TRÂNSITO. SEGURANÇA 

CONCEDIDA. A competência para exigir o pagamento do IPVA é da 

Secretaria de Estado de Fazenda, sendo também dela, por corolário, a 

competência para decidir sobre a sua isenção, corrigindo ou desfazendo 

o ato acoimado de ilegal, circunstância que legitima o Secretário Estadual 

de Fazenda a figurar no polo passivo da ação mandamental. À míngua de 

previsão na legislação que rege o IPVA, e tendo o próprio órgão de 

trânsito reconhecido a deficiência da impetrante, é indevido o 

indeferimento do seu pedido de isenção, incidente sobre um único veículo, 

tão-só por ter sido feito a destempo. (TJMT - MS nº 151855/2014, Relatora: 

Des. Maria Aparecida Ribeiro, julgado em 04/08/2016 – destaques 

acrescidos). Ao que me afigura neste momento de cognição fática 

sumária, não havia motivo razoável, tampouco plausível, que justificasse o 

indeferimento do pleito de isenção do IPVA referente ao veículo de 

propriedade do impetrante pela autoridade fazendária. Portanto, in casu, 

do cotejo das alegações do impetrante, somado à documentação 

apresentada, vislumbra-se a presença do fumus boni juris. Da mesma 

forma, o periculum in mora resta evidente diante do fato de que, em sendo 

mantido os respectivos débitos apontados, ficará o impetrante impedido de 

realizar o licenciamento anual de seu veículo e, consequentemente, 

transitará com o mesmo de forma ilegal. Consigno, por fim, que não há 

qualquer risco de perigo de irreversibilidade da medida, tendo em vista 

que, caso constatada a regularidade do ato praticado pela autoridade 

impetrada, as medidas cabíveis poderão ser tomadas. Por todo o exposto, 

DEFIRO a medida liminar pleiteada para determinar à autoridade coator que 

reconheça a isenção do pagamento do IPVA referente ao veículo 

marca/modelo Hyundai/Creta 16A Attitude, Placa: QCS4073, Chassi: 

9BHGA811BKP116058, ante a isenção do mencionado imposto concedida 

pela legislação de regência acima mencionada, até ulterior decisão de 

mérito a ser proferida neste writ. NOTIFIQUE-SE o apontado como coator 

do conteúdo da petição inicial, a fim de que, no prazo de 10 (dez) dias, 

preste as informações que julgar necessárias. DÊ-SE ciência do feito ao 

órgão de representação judicial da pessoa jurídica interessada, 

enviando-lhe cópia da inicial sem documentos, para que, querendo, 

ingresse no feito. Findo o prazo de resposta, REMETAM-SE os autos com 

vista ao Ministério Público para, querendo, no prazo improrrogável de 10 

(dez) dias, se manifestar nos autos. Após, com ou sem o parecer do 

Ministério Público, tornem os autos conclusos para novas deliberações. 

CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, 

data da assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000228-55.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GIULIO ALVARENGA REALE OAB - MT15484-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GLEICE JANE DOS SANTOS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Recolher Diligência Oficial 

de Justiça Processo n. 1000228-55.2017.8.11.0009 Certifico, para todos 

os efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e Capítulo 2, Seção 17, Item 2.17.4 - VI da Consolidação 

das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do Estado de Mato 

Grosso, passo a impulsionar estes autos encaminhando-os ao setor de 

expedição, para intimação do(a)(s) advogado(a)(s) da parte autora, para 

que no prazo de 5 (cinco) dias, promova ao recolhimento do valor de R$ 

18,00 (dezoito reais) da diligência do senhor Oficial de Justiça, na conta 

do Fórum da Comarca de Colíder/MT (Central de Mandados) Conta 

corrente nº 26.535-7, Agência nº 1779-5, do Banco do Brasil S.A., 

comprovando nos autos. Uma vez comprovado o recolhimento da 

diligência, expeça-se novo Mandado de Busca e Apreensão no último 

endereço declinado. COLÍDER, 4 de abril de 2017 ERITON ANDRADE DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001419-04.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO SOARES DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a)

(s) advogado(a)(s) da parte autora, para que no prazo de 15 (quinze) 

dias, ofereça(m) impugnação à contestação apresentada nos autos. 

COLÍDER/MT, 28/04/2020. PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ 

Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-385 EXECUÇÃO DE ALIMENTOS

Processo Número: 1000935-18.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

A. J. S. A. (EXEQUENTE)

G. D. S. A. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PEDRO MENDES FERREIRA OAB - MT28256/O (ADVOGADO(A))

ANDREIA DA SILVA FERREIRA OAB - 394.745.398-12 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

I. A. (EXECUTADO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000935-18.2020.8.11.0009. REPRESENTANTE: 
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ANDREIA DA SILVA FERREIRA EXEQUENTE: G. D. S. A., A. J. S. A. 

EXECUTADO: IVANDER ALVES Vistos. DEFIRO o benefício da justiça 

gratuita em favor da parte autora, que poderá ser revisto a qualquer tempo 

acaso se altere a situação econômica da parte ou acaso se verifique ser 

inverídica a alegada hipossuficiência econômica. Trata-se de ação de 

execução autônoma de alimentos fundada em título executivo judicial e 

ajuizada na constância do CPC/15. Deixo de aplicar o art. 10 do CPC, em 

respeito ao princípio da celeridade, bem como ante a impossibilidade de a 

parte exequente sanar o vício. Como é cediço, a Lei n. 11.232/05, que 

inseriu o processo sincrético no ordenamento jurídico pátrio, nada disse 

no tocante às sentenças que obrigam ao pagamento de alimentos, de 

modo que a execução destas decisões seguia o disposto na redação 

primígena do CPC/73. Todavia, o CPC/15 tratou das disposições 

concernentes à execução de alimentos, fundadas em títulos executivos 

judiciais, na parte dedicada ao cumprimento de sentença, mais 

precisamente nos artigos 528 e seguintes. Destarte, dentre as inovações 

trazidas pelo Código de Processo Civil de 2015, está a utilização do 

processo sincrético para as ações de alimentos, segundo o qual as fases 

de conhecimento, de liquidação de sentença e de execução 

desenvolvem-se nos mesmos autos. Convém colacionar o escólio de 

Nelson Nery Jr. e Rosa Maria de Andrade Nery, que em sua obra “Código 

de Processo Civil Comentado - 2016”, trazem a clareza desejada ao 

explanar acerca do tema: “A execução não se processa ‘ex intervallo’, 

mas sim ‘sine intervallo’, depois do trânsito em julgado da ação de 

conhecimento –, de modo que a citação realizada para a ação de 

conhecimento, formando a relação jurídica processual (processo), 

continue sendo válida e eficaz também para as ações subsequentes 

(liquidação de sentença e execução), bastando haver nelas a simples 

intimação da parte, na pessoa de seu advogado, para que se possa 

liquidar e executar a sentença, procedimento, aliás, que já era previsto 

pelo Código revogado, por exemplo, para a ação e processo de 

reconvenção, em estrutura que foi mantida no atual Código. Não foram 

extintos os processos de liquidação e de execução, que continuam 

existindo porque as pretensões de liquidação e de execução subsistem no 

mundo dos fatos, que a lei apenas reflete e regula. Modificou-se, isto sim, 

o procedimento desses dois processos, que não têm mais autonomia e 

independência porque se seguem à sentença proferida na ação de 

conhecimento sem a instauração formal de nova relação jurídica”. Ora, da 

leitura dos dispositivos prefalados é possível extrair que a execução das 

sentenças que reconheçam a exigibilidade da obrigação de pagar 

alimentos também segue o modelo sincrético, reservando-se o rito com 

processo autônomo para os títulos extrajudiciais (art. 911 do CPC). 

Considerando a existência nesta comarca da ação de código 80038 

(980-20.2012.811.0009), a execução da sentença pretendida deve seguir 

naqueles autos, sendo o indeferimento da presente peça pórtica a medida 

imperativa. Pelo exposto, INDEFIRO A PETIÇÃO INICIAL, razão por que, nos 

termos do art. 924, I, do CPC, JULGO EXTINTO O PROCESSO. Condeno a 

parte autora ao pagamento das custas, com a ressalva do art. 98, § 3º, do 

CPC. Descabe condenação ao pagamento de honorários de sucumbência. 

Transitada em julgado a sentença, ao ARQUIVO, com as baixas e 

anotações de estilo. CIÊNCIA ao Ministério Público. INTIME-SE. 

PUBLIQUE-SE e CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001646-91.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE GOMES SOBRINHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA PERAL DA SILVA OAB - MT0013404A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO CALDEIRA DE LIMA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1001646-91.2018.8.11.0009. AUTOR(A): JOSE 

GOMES SOBRINHO REU: APARECIDO CALDEIRA DE LIMA Vistos. Em 

petição ao id. 18872541, a parte autora requer a concessão de tutela 

jurisdicional de urgência para o fim de arrestar bens em nome do réu, 

mediante penhora online via sistema BacenJud, para o fim de salvaguardar 

o crédito em discussão. Requer, ainda, a concessão de tutela jurisdicional 

de urgência para o fim de determinar ao Banco do Brasil que forneça 

cópia do contrato do PRONAF realizado, bem como suspensa a cobrança 

das parcelas até o julgamento deste feito. Pois bem. A tutela de urgência, 

prevista no artigo 300, caput, do novo Código de Processo Civil, deve ser 

deferida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do 

direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo. Com a 

devida licença, entendo que os documentos colacionados ao feito não são 

aptos ao ponto de evidenciar, pelo menos em uma análise perfunctória, a 

probabilidade do direito requerido. É que não foram juntadas provas 

suficientes do teor do negócio jurídico entabulado entre as partes. A 

propósito, conforme informa a própria parte autora na peça vestibular, o 

contrato fora celebrado de maneira verbal, sendo que inexiste qualquer 

documento que comprove, prima facie, as alegações da parte autora e a 

conduta ilegal da parte ré. Outrossim, ainda que estivesse presente a 

probabilidade do direito (o que não é o caso), o arresto de bens do 

requerido é medida excepcional, e demanda que a parte postulante 

apresente prova suficiente de que a parte requerida realiza atos 

tendentes a frustrar o cumprimento de suas obrigações, o que não se 

vislumbra no presente caso. Certo é que o simples fato de ser devedor 

não configura prova suficiente de que o executado realiza atos tendentes 

a frustrar o cumprimento de suas obrigações, apta à concessão da 

excepcional medida cautelar de arresto, porquanto não há nos autos a 

demonstração de conduta tendente a alienar o patrimônio. Ademais, 

inviável determinar ao Banco de Brasil que forneça cópia do contrato do 

PRONAF, pois não comprovado pelo autor a impossibilidade de conseguir 

o documento pessoalmente, bem como incabível determinar a suspensão 

da cobrança das parcelas até o findar deste feito, porquanto a instituição 

financeira mencionada é, pelo menos até prova em contrário, terceiro de 

boa-fé que não deu causa ao imbróglio vivenciado pelas partes, tanto que 

sequer consta do polo passivo da ação, não podendo ser atingida, 

portanto, por situação que não deu causa. Ante o exposto, INDEFIRO as 

medidas de urgência pleiteadas. Considerando as medidas temporárias de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19 (Novo Coronavírus) no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, consoante a Portaria-Conjunta 

n. 249/2020, 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 e institui o regime obrigatório de 

teletrabalho no âmbito do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso no 

período de 20 de março a 30 de abril de 2020 (prorrogação efetuada pela 

Portaria-Conjunta n. 281/2020), CANCELO a solenidade anteriormente 

designada para o dia 30/04/2020. REMETAM-SE os autos ao Núcleo de 

Conciliação para que, após serem as atividades forenses regularmente 

retomadas, seja designada a audiência de conciliação. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000439-91.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MAURO JUNIOR MARQUES SOARES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000428-62.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE FERREIRA CIRINEO (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

ERLI HENRIQUE GARCIA OAB - MT0020979A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO SEGUROS S/A (REQUERIDO)

SEGURADORA LIDER DO CONSORCIO DO SEGURO DPVAT SA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JACKSON FREIRE JARDIM DOS SANTOS OAB - MG123907-O 

(ADVOGADO(A))

 

FINALIDADE: INTIMAR o advogado da parte requerida, para que no prazo 

de 20 (vinte) dias, promova o recolhimento dos HONORÁRIOS PERICIAIS 

no valor de R$ 400,00( quatrocentos reais), através do recolhimento da 

guia a ser emit ida no seguinte endereço eletrônico : 

http:/ /s iscondj. t jmt. jus.br/siscondj-t jmt/guiaEmissaoPubl icaForm.do, 

devendo o comprovante do recolhimento ser juntado nos autos.

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000475-70.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE COLIDER (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEBER JEAN DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO ADVOGADO DA PARTE AUTORA, para manifestar nos 

autos, no prazo legal, bem como sobre a carta precatória de citação 

juntada aos autos.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000340-87.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ALINE MARTINS DE BRITO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

EDILSON GOULART OAB - MT18669/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. COLÍDER, 

28/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000038-24.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

LOURIVAL PEREIRA LIMA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CAMILA EMILY DO NASCIMENTO SOUZA OAB - MT19960/O 

(ADVOGADO(A))

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Certidão de Impulsionamento - Ato Ordinatório Certifico, para todos os 

efeitos de direito, que autorizado pelo art. 203, § 4º do Código de 

Processo Civil, e art. 482, inciso VI e § 7º, art. 701, inciso XVIII da 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça do 

Estado de Mato Grosso, passo a impulsionar estes autos INTIMANDO o(a) 

Advogado(a) da parte Autora, para que no prazo legal, apresentar 

contrarrazões ao recurso de apelação interposto nos autos. COLÍDER, 

28/04/2020 PATRÍCIA NOVAES COSTA DOMINGUEZ Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000733-75.2019.8.11.0009

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:

PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000733-75.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PATRICIA BERTOLAZI 

DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Patrícia 

Bertolazi dos Santos, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Recebida a inicial ao ID 19611571, foi concedida a liminar 

pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão, sendo 

devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e depositado na pessoa 

indicada pelo requerente, conforme ID 22604875. Em seguida, a parte 

requerida compareceu nos autos e purgou a mora, mediante depósito 

judicial (ID 22757579), pugnando pela restituição do veículo. Deferida a 

restituição do veículo ao ID 22846233. O bem foi entregue à parte 

requerida, conforme declaração de retirada de veículo ao ID 23081016. 

Por fim, a parte requerente manifestou concordância com os valores 

depositados em juízo, informando dados bancários para o levantamento da 

quantia (Id. 23081002). É o relatório. DECIDO. Após a apreensão do bem, 

depositado em mãos da parte requerente, a parte requerida purgou a 

mora, depositando a quantia apresentada na inicial. Concordou a parte 

requerente, a postular seu levantamento. Desse modo, diante do 

pagamento integral do débito, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário e considerando que a restituição do bem já foi efetivada, 

conforme permite o art. 3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/1969, a ação 

alcançou seu desiderato integralmente. É o que vem corroborando os 

Tribunais, a saber: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DE MORA. 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECOLHIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 10.931/2004. REFORMA DA 

DECISÃO AGRAVADA. É consabido que a redação do art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº. 911/1969, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, 

estabelece que a restituição do bem livre do ônus da propriedade 

fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas 

vencidas, vincendas e encargos. Precedentes no STJ. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-AM; AI 

4003030-94.2017.8.04.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ari Jorge 

Moutinho da Costa; DJAM 09/04/2018; pág. 46); “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Purga da mora. Sentença de procedência 

declarando a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena do bem. 

Apelação da ré. Liminar deferida e não cumprida. Realizado depósito 

integral, nos moldes do que dispõe o Dec. -Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º. 

Satisfeita a purga da mora. Sucumbência pela ré em conformidade com o 

princípio da causalidade. Sentença que se reforma para julgar purgada a 

mora e extinguir o feito na forma do art. 487, III, "a" do CPC, condenando a 

ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios 

fixados em r$1.000,00. Provimento do recurso”. (TJ-RJ; APL 

0012807-49.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 16/03/2018; pág. 

658). Destarte, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tem 

nuance própria. É procedente quando atendidos os requisitos para a 

busca e apreensão do bem, que, se efetivada e não purgada a mora, 

consolidada restará a posse e a propriedade em favor do credor 

fiduciário. Também é procedente quando, do mesmo modo, preenchidos os 

requisitos legais, deferida e cumprida a busca e apreensão, o devedor 

fiduciante purga a mora integralmente: parcelas vencidas e vincendas, 

com os encargos devidos. Esta segunda hipótese se amolda ao caso 

concreto, tanto que a parte requerida, mediante a purga total da mora, 

nada mais fez do que admitir “o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação”. A ação se revelou necessária e eficaz, de modo que 

a requerida deu causa ao seu ajuizamento, quando, perdida a posse do 

bem, purgou a mora em sua totalidade, recuperando-o, não só apenas a 

posse, mas também a propriedade, que já lhe pertencia, transmitida 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 135 de 261



apenas resolúvel à parte autora, que ora resta revertida, consolidada em 

seu proveito. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, de maneira a 

HOMOLOGAR o reconhecimento da procedência do pedido; CONFIRMAR a 

restituição definitiva do veículo à parte requerida, suplantada a busca e 

apreensão liminar; resolvida a propriedade e mantida a posse em prol da 

parte requerida; reconhecer a regular purgação da mora, tendo sido o 

contrato efetivamente cumprido. Determino o levantamento à parte 

requerente dos valores depositados e vinculados a este feito, a título de 

purgação da mora, mediante expedição de alvará judicial, conforme dados 

e conta bancária indicada via do Id. 23081002, pág. 02. Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da parte ex adversa, já arbitrados em 10% do 

valor da causa, tudo liquidado na purgação da mora. A teor dos arts. 82, 

84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000733-75.2019.8.11.0009

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:

PATRICIA BERTOLAZI DOS SANTOS (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ADALBERTO CESAR PEREIRA MARTINS JUNIOR OAB - MT22241/O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000733-75.2019.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: PATRICIA BERTOLAZI 

DOS SANTOS Vistos etc. Trata-se de ação de busca e apreensão 

proposta por Banco Bradesco Financiamentos S/A. em face de Patrícia 

Bertolazi dos Santos, ambos qualificados, com base no Decreto-Lei n.º 

911/1969. Recebida a inicial ao ID 19611571, foi concedida a liminar 

pleiteada, expedindo-se o mandado de busca e apreensão, sendo 

devidamente cumprido, e o bem móvel apreendido e depositado na pessoa 

indicada pelo requerente, conforme ID 22604875. Em seguida, a parte 

requerida compareceu nos autos e purgou a mora, mediante depósito 

judicial (ID 22757579), pugnando pela restituição do veículo. Deferida a 

restituição do veículo ao ID 22846233. O bem foi entregue à parte 

requerida, conforme declaração de retirada de veículo ao ID 23081016. 

Por fim, a parte requerente manifestou concordância com os valores 

depositados em juízo, informando dados bancários para o levantamento da 

quantia (Id. 23081002). É o relatório. DECIDO. Após a apreensão do bem, 

depositado em mãos da parte requerente, a parte requerida purgou a 

mora, depositando a quantia apresentada na inicial. Concordou a parte 

requerente, a postular seu levantamento. Desse modo, diante do 

pagamento integral do débito, segundo os valores apresentados pelo 

credor fiduciário e considerando que a restituição do bem já foi efetivada, 

conforme permite o art. 3º, § 2º, do Decreto Lei nº 911/1969, a ação 

alcançou seu desiderato integralmente. É o que vem corroborando os 

Tribunais, a saber: “AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. PURGAÇÃO DE MORA. 

QUITAÇÃO DA DÍVIDA. RECOLHIMENTO DAS PARCELAS VENCIDAS E 

VINCENDAS. INTELIGÊNCIA DO § 2º, DO ART. 3º, DO DECRETO-LEI Nº. 

911/69, COM REDAÇÃO DADA PELA LEI Nº. 10.931/2004. REFORMA DA 

DECISÃO AGRAVADA. É consabido que a redação do art. 3º, § 2º, do 

Decreto-Lei nº. 911/1969, com redação dada pela Lei nº. 10.931/2004, 

estabelece que a restituição do bem livre do ônus da propriedade 

fiduciária pressupõe pagamento integral do débito, incluindo as parcelas 

vencidas, vincendas e encargos. Precedentes no STJ. AGRAVO DE 

INSTRUMENTO CONHECIDO E PROVIDO”. (TJ-AM; AI 

4003030-94.2017.8.04.0000; Segunda Câmara Cível; Rel. Des. Ari Jorge 

Moutinho da Costa; DJAM 09/04/2018; pág. 46); “APELAÇÃO CÍVEL. 

AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO. 

Alienação fiduciária em garantia. Purga da mora. Sentença de procedência 

declarando a rescisão do contrato de arrendamento mercantil e 

consolidando nas mãos da autora o domínio e a posse plena do bem. 

Apelação da ré. Liminar deferida e não cumprida. Realizado depósito 

integral, nos moldes do que dispõe o Dec. -Lei nº 911/69, art. 3º, § 2º. 

Satisfeita a purga da mora. Sucumbência pela ré em conformidade com o 

princípio da causalidade. Sentença que se reforma para julgar purgada a 

mora e extinguir o feito na forma do art. 487, III, "a" do CPC, condenando a 

ré ao pagamento das custas judiciais e dos honorários advocatícios 

fixados em r$1.000,00. Provimento do recurso”. (TJ-RJ; APL 

0012807-49.2016.8.19.0014; Campos dos Goytacazes; Vigésima Terceira 

Câmara Cível; Relª Desª Sônia de Fátima Dias; DORJ 16/03/2018; pág. 

658). Destarte, a ação de busca e apreensão em alienação fiduciária, tem 

nuance própria. É procedente quando atendidos os requisitos para a 

busca e apreensão do bem, que, se efetivada e não purgada a mora, 

consolidada restará a posse e a propriedade em favor do credor 

fiduciário. Também é procedente quando, do mesmo modo, preenchidos os 

requisitos legais, deferida e cumprida a busca e apreensão, o devedor 

fiduciante purga a mora integralmente: parcelas vencidas e vincendas, 

com os encargos devidos. Esta segunda hipótese se amolda ao caso 

concreto, tanto que a parte requerida, mediante a purga total da mora, 

nada mais fez do que admitir “o reconhecimento da procedência do pedido 

formulado na ação”. A ação se revelou necessária e eficaz, de modo que 

a requerida deu causa ao seu ajuizamento, quando, perdida a posse do 

bem, purgou a mora em sua totalidade, recuperando-o, não só apenas a 

posse, mas também a propriedade, que já lhe pertencia, transmitida 

apenas resolúvel à parte autora, que ora resta revertida, consolidada em 

seu proveito. Isto posto, JULGO PROCEDENTE o pedido, com resolução de 

mérito, com base no art. 487, inciso III, alínea “a”, do CPC, de maneira a 

HOMOLOGAR o reconhecimento da procedência do pedido; CONFIRMAR a 

restituição definitiva do veículo à parte requerida, suplantada a busca e 

apreensão liminar; resolvida a propriedade e mantida a posse em prol da 

parte requerida; reconhecer a regular purgação da mora, tendo sido o 

contrato efetivamente cumprido. Determino o levantamento à parte 

requerente dos valores depositados e vinculados a este feito, a título de 

purgação da mora, mediante expedição de alvará judicial, conforme dados 

e conta bancária indicada via do Id. 23081002, pág. 02. Condeno a parte 

requerida a pagar as custas e despesas processuais, assim como 

honorários advocatícios da parte ex adversa, já arbitrados em 10% do 

valor da causa, tudo liquidado na purgação da mora. A teor dos arts. 82, 

84 e 85, § 2º, incisos I a IV, do CPC. Preclusas as vias recursais, o que 

deverá ser certificado, arquivem-se os autos, com as baixas e anotações 

devidas. P. I. C. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001793-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (TESTEMUNHA)

C. F. P. (TESTEMUNHA)

A. G. D. S. (TESTEMUNHA)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT22155/O 

(ADVOGADO(A))

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE VIANA ROCATTO OAB - 899.957.321-49 (REPRESENTANTE)

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001793-83.2019.8.11.0009. AUTOR(A): DUILIO 

FLAVIO ALVES DE ALENCAR TESTEMUNHA: ANDRESSA GONCALVES 

DE SOUZA, CARLOS FERNANDES PESSOA, MARLENE ALENCAR DE 

ARAUJO REU: G. R. A. REPRESENTANTE: VIVIANE VIANA ROCATTO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Duilio 

Flávio Alves de Alencar em face de Giovanna Rocatto Alencar, 

representada por sua genitora Viviane Viana Rocatto, todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, ao ID. 29415607 as partes 

transacionaram acerca do valor da pensão alimentícia. Instado, o Ministério 

Público se manifestou favorável à homologação do acordo, conforme ID. 

31449466. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Analisando 
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aos autos, verifico que os direitos da menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito. Nesse 

viés, não restou qualquer ponto controverso na presente lide, vez que as 

partes entabularam acordo acerca do pagamento do débito alimentar. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautela de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001793-83.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. A. (TESTEMUNHA)

C. F. P. (TESTEMUNHA)

A. G. D. S. (TESTEMUNHA)

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

Advogado(s) Polo Ativo:

ALLISON VINICIUS OLIVEIRA DA SILVA OAB - MT22155/O 

(ADVOGADO(A))

TIAGO SALES OAB - MT0021212A (ADVOGADO(A))

TALES SALES OAB - MT20768/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

G. R. A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE VIANA ROCATTO OAB - 899.957.321-49 (REPRESENTANTE)

DIEGO CHAVES FREIRE OAB - MT23165/O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001793-83.2019.8.11.0009. AUTOR(A): DUILIO 

FLAVIO ALVES DE ALENCAR TESTEMUNHA: ANDRESSA GONCALVES 

DE SOUZA, CARLOS FERNANDES PESSOA, MARLENE ALENCAR DE 

ARAUJO REU: G. R. A. REPRESENTANTE: VIVIANE VIANA ROCATTO 

Vistos, etc. Trata-se de Ação Revisional de Alimentos ajuizada por Duilio 

Flávio Alves de Alencar em face de Giovanna Rocatto Alencar, 

representada por sua genitora Viviane Viana Rocatto, todos devidamente 

qualificados nos autos. Entre um ato e outro, ao ID. 29415607 as partes 

transacionaram acerca do valor da pensão alimentícia. Instado, o Ministério 

Público se manifestou favorável à homologação do acordo, conforme ID. 

31449466. É o relatório do necessário. Fundamento e decido. Analisando 

aos autos, verifico que os direitos da menor se encontram suficientemente 

preservados, razão pela qual, a homologação do acordo é medida que se 

impõe, pois, os termos da transação não são contrários ao direito. Nesse 

viés, não restou qualquer ponto controverso na presente lide, vez que as 

partes entabularam acordo acerca do pagamento do débito alimentar. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o ACORDO entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Sem custas 

processuais remanescentes, nos termos do artigo 90, §3º do Código de 

Processo Civil. Oportunamente, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e 

cautela de praxe. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as cautelas 

de estilo. Colíder/MT, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001224-53.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO APARECIDO BOIA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA REGINA POLIDORIO OAB - MT18875/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE GUARANTA DO NORTE (REU)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Numero do Processo: 1001224-53.2017.8.11.0009 AUTOR: 

ADRIANO APARECIDO BOIA RÉU: DETRAN - MT - DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO GROSSO, MUNICIPIO DE 

GUARANTA DO NORTE Vistos, etc. INTIME-SE a parte requerente para, 

querendo, no prazo de 15 (quinze) dias (art. 321, do NCPC), emendar a 

inicial, para que junte aos autos a declaração de hipossuficiência, bem 

como, documentos que comprovem a situação de miserabilidade, ou, 

comprove o pagamento das custas judiciais, sob pena de indeferimento da 

petição inicial, nos termos do art. 321, parágrafo único, do CPC. 

Transcorrido o prazo, certifique-se e voltem-me conclusos. Intime-se. 

Cumpra-se. Colíder/MT, 25 de agosto de 2017. Giselda Regina Sobreira de 

Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001219-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

OSCAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

Colíder Processo n. 1001219-94.2018.8.11.0009 IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação vigente e com 

espeque Ocomo o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os presentes 

autos com a finalidade de: INTIMAR o Advogado da parte autora, para 

recolher diligência do Oficial de Justiça para cumprimento do mandado de 

intimação dos requeridos do inteiro teor da sentença ID 31458759 a ser 

expedido nos autos, no prazo de 05 (cinco) dias.. Colíder;MT, 28 de abril 

de 2020. Neuride Antônia Nunes Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001502-20.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNA NUTRICAO ANIMAL LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA FERNANDA WOLFF CHUEIRE WOLF OAB - PR0044135S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANAINA MACEDO RIBEIRO POSSMOSER (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DESPACHO Processo: 1001502-20.2018.8.11.0009. EXEQUENTE: 

FORTUNA NUTRICAO ANIMAL LTDA EXECUTADO: JANAINA MACEDO 

RIBEIRO POSSMOSER Vistos, etc. Ante o teor do petitório de Id. 29385599, 

com vistas à economia e celeridade processual, em consulta ao Sistema 

Infoseg, fora possível lograr êxito na busca de endereço atualizado da 

executada conforme relatório em anexo, que, inclusive, está em 

consonância com as informações do Oficial de Justiça ao Id. 21907833. 

Assim, INTIME-SE a parte exequente para manifestar o que entender de 

direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Às providências. Colíder, data da 

assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001219-94.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO (REQUERIDO)

OSCAR NUNES DA SILVA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001219-94.2018.8.11.0009. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO REQUERIDO: TEMISTOCLES NUNES DA SILVA SOBRINHO, 

OSCAR NUNES DA SILVA Vistos etc. Trata-se de ação de busca e 

apreensão ajuizada por BANCO BRADESCO em face de TEMISTOCLES 

NUNES DA SILVA SOBRINHO, ambos devidamente qualificados nos autos. 
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Entre um ato e outro, as partes juntaram aos autos acordo entabulado em 

que requerem a homologação com a consequente extinção do feito (ID 

26157920). É a síntese do necessário. DECIDO. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, razão 

pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentam 

ao juízo solução pacificadora para o litígio, e sendo direito transigível 

devida é a homologação por ato judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por 

sentença, o ACORDO de ID 26157920, para que produza seus jurídicos e 

legais efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, 

por consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, 

nos termos do artigo 487, III, ”b”, do Novo Código de Processo Civil. Custas 

processuais pelo requerido, conforme acordado. Com o trânsito em 

julgado, ARQUIVEM-SE os autos com as baixas e anotações de estilo. 

Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. Colíder/MT, data da assinatura digital. 

Giselda Regina Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-283 DIVÓRCIO CONSENSUAL

Processo Número: 1000513-77.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

I. A. N. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. A. F. N. (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1000513-77.2019.8.11.0009. REQUERENTE: IZAEL 

ALVES NASCIMENTO REQUERIDO: ELZA ALVES FERREIRA NASCIMENTO 

Vistos etc. Trata-se de ação de Homologação de Acordo Extrajudicial por 

meio do qual Izael Alves Nascimento e Elza Alves Ferreira Nascimento, 

requerem a homologação do acordo, bem como a decretação do divórcio. 

Instado, o MPE manifestou pelo prosseguimento do feito, sem sua 

intervenção (ID 21619048). É a síntese do necessário. FUNDAMENTO E 

DECIDO. No que tange ao pleito de decretação de divórcio do casal, 

cumpre gizar que a questão se submete à ordem jurídico-constitucional, 

incluída a partir da Emenda Constitucional nº 66, promulgada em de 13 de 

julho de 2010, que alterou a redação do artigo 226, § 6º, da CF, que diz: § 

6º O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio. (Redação dada 

Pela Emenda Constitucional nº 66, de 2010) Ressalta-se que a Emenda 

Constitucional nº 66 limitou-se a admitir a possibilidade de concessão de 

divórcio direto para dissolver o casamento, afastando a exigência, da 

prévia separação judicial e do requisito temporal de separação fática, para 

o divórcio. Nesse viés, não restou qualquer ponto controverso na 

presente lide, uma vez que as partes entabularam acordo acerca do 

divórcio e partilha de bens. Destarte, tenho por bem HOMOLOGAR o 

acordo mencionado, por preservar suficientemente o interesse das 

partes, bem como ao divórcio, por se tratar de direito plenamente 

disponível e pela manifestação de vontade de partes capazes exaradas 

conjuntamente. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

EXTRAJUDICIAL colacionado ao Id. n° 18824496, para que produza seus 

efeitos legais, razão pela qual, DECRETO o DIVÓRCIO do casal Izael Alves 

Nascimento e Elza Alves Ferreira Nascimento. Saliento que, a requerente 

pretende permanecer com o nome de casada. Em consequência, JULGO 

EXTINTO O PRESENTE FEITO, COM RESOLUÇÃO DO MÉRITO, nos termos 

do artigo 487, III, alínea b, do Código de Processo Civil. Após o TRÂNSITO 

EM JULGADO, devidamente certificado, EXPEÇA-SE Mandado de 

Averbação da presente decisão, devendo o mandado ser encaminhado, 

via ofício, ao Cartório do Serviço Notarial e Registral das Pessoas Naturais 

competente, para que proceda às averbações e retificação necessárias. 

CONDENO as partes ao pagamento das custas processuais, porém, 

SUSPENDO a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma 

vez que DEFIRO à gratuidade da justiça, na forma da lei. Oportunamente, 

ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautela de praxe. Cumpra-se, 

servindo a presente, no que couber, como MANDADO, OFÍCIO e CARTA 

PRECATÓRIA. Colíder/MT data da assinatura digital. Giselda Regina 

Sobreira de Oliveira Andrade Juíza de Direito

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

Processo Número: 1001580-77.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

VALMIR DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISANGELA DINARTE SOARES OAB - MT11875-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAINI THAIS DA SILVA (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

SENTENÇA Processo: 1001580-77.2019.8.11.0009. AUTOR(A): VALMIR 

DA SILVA REU: JAINI THAIS DA SILVA Vistos etc. Cuida-se de Ação de 

Exoneração de Alimentos ajuizada por VALMIR DA SILVA, em face de 

JAINI THAIS DA SILVA, ambos devidamente qualificados nos autos. A 

petição inicial veio instruída com os documentos necessários. Entre um ato 

e outro, na audiência de conciliação realizada no Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca, as partes se 

compuseram amigavelmente, pugnando pela homologação do acordo 

referente a exoneração de alimentos, conforme Id. n° 28247710. É a 

síntese do necessário. FUNDAMENTO E DECIDO. Analisando os autos, 

verifico que houve acordo entre as partes litigantes, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido, razão 

pela qual pugnam pela homologação do acordo e, em consequência, 

requerem a extinção do feito. Assim sendo, como as partes apresentam 

ao juízo solução pacificadora para o litígio, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO, por sentença, o ACORDO 

colacionado ao Id. n° 28247710, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, fazendo seus termos parte integrante desta sentença, e, por 

consequência, JULGO EXTINTO o processo, com resolução do mérito, nos 

termos do artigo 487, III, “b”, do Novo Código de Processo Civil. CONDENO 

a parte autora ao pagamento das custas processuais, porém, SUSPENDO 

a sua exigibilidade, nos termos do §3º, art. 98 do NCPC, uma vez que é 

beneficiária da justiça gratuita, na forma da lei. Por fim, de acordo com a 

renúncia das partes pelo prazo recursal, declaro o trânsito em julgado da 

presente, portanto, ARQUIVE-SE, mediante as baixas e cautelas de praxe. 

Colíder/MT data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira de Oliveira 

Andrade Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000176-25.2018.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

DAIRO PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LILIANE CASADEI OAB - MT0006989A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COLÍDER 

DECISÃO Processo: 1000176-25.2018.8.11.0009. REQUERENTE: DAIRO 

PEREIRA REQUERIDO: BRADESCO VIDA E PREVIDENCIA S.A. Vistos, etc. 

1. Inicialmente, defiro o pedido de habilitação formulado ao Id. 26297924. 

Proceda-se a secretaria com as retificações necessárias junto ao Sistema 

PJe. 2. Ante o teor da manifestação acostada ao Id. 18651772 e Id. 

26297924, defiro o pedido de devolução do prazo para a parte autora 

impugnar a contestação, razão pela qual determino sua intimação. Às 

providências. Colíder, data da assinatura digital. Giselda Regina Sobreira 

de Oliveira Andrade Juíza de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000836-87.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000836-87.2016.8.11.0009. EXEQUENTE: GILSON APARECIDO ROSSETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 
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extinção da presente ação em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, 

inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a obrigação for 

satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada efetuou o pagamento 

do débito. Outrossim, instada a se manifestar, a parte exequente deu se 

por satisfeita e requereu o levantamento de valores, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. Ressalte-se que, tendo em vista a 

quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem 

ser desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o 

processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. Proceda a Gestora Judiciária com as providências necessárias 

para o levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à 

parte exequente. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantado os valores depositados e não 

havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com 

as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000523-92.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GILSON APARECIDO ROSSETO OAB - MT0012769A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1000523-92.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: GILSON APARECIDO ROSSETO 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Relatório dispensado 

na forma do art. 38, caput, da Lei n. 9.099/95. É O SUCINTO RELATÓRIO. 

DECIDO. Com o pagamento do débito pela parte executada, impõe-se a 

extinção da presente ação em face da quitação da dívida. Aduz o art. 924, 

inciso II, do CPC, que se extingue a execução quando a obrigação for 

satisfeita. Ainda, o art. 925, do mesmo diploma legal, estatui que a extinção 

só produz efeito quando declarada por sentença. Analisando os autos 

com vagar é possível inferir que a parte executada efetuou o pagamento 

do débito. Outrossim, instada a se manifestar, a parte exequente deu se 

por satisfeita e requereu o levantamento de valores, motivo pelo qual a 

medida a se impor é a extinção do feito. Ressalte-se que, tendo em vista a 

quitação da dívida, os bens ou valores possivelmente constritos devem 

ser desbloqueados. Ante o exposto, JULGO E DECLARO extinto o 

processo, com base no art. 924, II, do Código de Processo Civil, e 

determino o desbloqueio de bens ou valores por ventura constritos neste 

processo. Proceda a Gestora Judiciária com as providências necessárias 

para o levantamento do valor depositado e vinculado a este processo à 

parte exequente. Sem custas processuais e honorários advocatícios 

(arts. 54 e 55 da Lei 9.099/95). Levantados os valores depositados e não 

havendo requerimentos, CERTIFIQUE-SE e ARQUIVEM-SE os autos, com 

as devidas baixas na distribuição e anotações de praxe. CUMPRA-SE, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da 

assinatura eletrônica. (assinado digitalmente) RICARDO FRAZON 

MENEGUCCI Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIGO JUNIOR - PLACAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPV - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PLACAS VEICULARES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA BARROS BOECHAT OAB - RJ196045 (ADVOGADO(A))

DANIEL BUCAR CERVASIO OAB - RJ104381 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010436-13.2016.8.11.0009. REQUERENTE: RUBENS RIGO JUNIOR - 

PLACAS - ME REQUERIDO: EMPV - EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

PLACAS VEICULARES LTDA Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte embargante contra a sentença emanada deste Juízo. A 

parte embargante argumenta, em síntese, haver omissão no decisório em 

relação a não fixação de juros de mora e correção monetária. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, pois tempestivos, observado o prazo e preenchidos os 

demais requisitos contidos no art. 1.023 do CPC. No mérito, o pedido da 

parte embargante merece acolhimento. Com efeito, verifica-se que este 

Juízo não fixou juros e correção monetária sobre o título executivo judicial. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes 

embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença prolatada, nos 

termos do art. 1.022 do CPC, fazendo constar em seu dispositivo, onde se 

lê: “Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto afim de condenar o 

Requerente ao pagamento do valor de R$ 958,34 (novecentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme extrato anexo aos 

autos.” (sic) Leia-se: “Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto a 

fim de condenar o Requerente ao pagamento do valor de R$ 958,34 

(novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme 

extrato anexo aos autos, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ.” INTIMEM-SE. CUMPRA-SE no que couber a sentença retro, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010436-13.2016.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RUBENS RIGO JUNIOR - PLACAS - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO ZEFERINO PEREIRA OAB - MT0012491A-B (ADVOGADO(A))

FREDERICO STECCA CIONI OAB - PR0054275A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPV - EMPRESA MATOGROSSENSE DE PLACAS VEICULARES LTDA 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIZA BARROS BOECHAT OAB - RJ196045 (ADVOGADO(A))

DANIEL BUCAR CERVASIO OAB - RJ104381 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

8010436-13.2016.8.11.0009. REQUERENTE: RUBENS RIGO JUNIOR - 

PLACAS - ME REQUERIDO: EMPV - EMPRESA MATOGROSSENSE DE 

PLACAS VEICULARES LTDA Vistos. Trata-se de embargos de declaração 

opostos pela parte embargante contra a sentença emanada deste Juízo. A 

parte embargante argumenta, em síntese, haver omissão no decisório em 

relação a não fixação de juros de mora e correção monetária. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço dos embargos de 

declaração, pois tempestivos, observado o prazo e preenchidos os 

demais requisitos contidos no art. 1.023 do CPC. No mérito, o pedido da 

parte embargante merece acolhimento. Com efeito, verifica-se que este 

Juízo não fixou juros e correção monetária sobre o título executivo judicial. 

Ante o exposto, DOU PROVIMENTO a pretensão constante nos presentes 

embargos declaratórios, para sanar a omissão da sentença prolatada, nos 

termos do art. 1.022 do CPC, fazendo constar em seu dispositivo, onde se 

lê: “Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto afim de condenar o 

Requerente ao pagamento do valor de R$ 958,34 (novecentos e cinquenta 

e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme extrato anexo aos 

autos.” (sic) Leia-se: “Opino pela PROCEDÊNCIA do pedido contraposto a 

fim de condenar o Requerente ao pagamento do valor de R$ 958,34 

(novecentos e cinquenta e oito reais e trinta e quatro centavos), conforme 

extrato anexo aos autos, com incidência de juros de mora de 1% (um por 

cento) ao mês e correção monetária pelo IPCA-E, ambos a partir do 

vencimento, na forma do arts. 389, 394 e 397 do CC c.c. a Súmula 43 do 

STJ.” INTIMEM-SE. CUMPRA-SE no que couber a sentença retro, 

expedindo o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder, data da assinatura 

eletrônica. (assinado eletronicamente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI 

Juiz de Direito
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Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-20.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

RONI ALVES DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000812-20.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:RONI ALVES DE 

OLIVEIRA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: PAULA ARAUJO COSTA 

POLO PASSIVO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: COLÍDER - J.E - AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 13:30, no endereço: AVENIDA 

VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: (66) 3541-1285, 

JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000835-63.2020.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANA ALVES COELHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELAINE ALVES MARCAL OAB - MT0019483A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET LTDA. (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000835-63.2020.8.11.0009 POLO ATIVO:JULIANA ALVES 

COELHO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: ELAINE ALVES MARCAL 

POLO PASSIVO: IBAZAR.COM ATIVIDADES DE INTERNET 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: COLÍDER - 

J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 02/07/2020 Hora: 13:45, no 

endereço: AVENIDA VLADEMIR APARECIDO BAPTISTA, s/nº, TELEFONE: 

(66) 3541-1285, JARDIM VÂNIA, COLÍDER - MT - CEP: 78500-000.

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001822-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROBERTO MANIEZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001822-36.2019.8.11.0009. REQUERENTE: APARECIDO ROBERTO 

MANIEZZO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo informado (ID 28821169), do qual informa que já 

houve parcial cumprimento por parte do promovido (ID. 30374459). 

Acresce-se que no termo de acordo as partes declararam que o objetivo é 

dar fim ao processo e requereram o imediato trânsito em julgado, malgrado 

o Estado de Mato Grosso figure como parte e não tenha transigido, razão 

pela qual houve desistência tácita do pedido em relação ao ente federativo 

mencionado. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 

MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos 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. Colíder, 28 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001822-36.2019.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

APARECIDO ROBERTO MANIEZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO LAVEZZO OAB - MT0005709A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ITAU UNIBANCO HOLDING S.A. (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO DE MATO 

GROSSO - DETRAN/MT (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER SENTENÇA Processo: 

1001822-36.2019.8.11.0009. REQUERENTE: APARECIDO ROBERTO 

MANIEZZO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO, ITAU UNIBANCO 

HOLDING S.A., DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRÂNSITO DO ESTADO 

DE MATO GROSSO - DETRAN/MT Vistos etc. Ressai dos autos que as 

partes resolvem pôr fim a presente demanda, requerendo, para tanto, a 

homologação do acordo informado (ID 28821169), do qual informa que já 

houve parcial cumprimento por parte do promovido (ID. 30374459). 

Acresce-se que no termo de acordo as partes declararam que o objetivo é 

dar fim ao processo e requereram o imediato trânsito em julgado, malgrado 

o Estado de Mato Grosso figure como parte e não tenha transigido, razão 

pela qual houve desistência tácita do pedido em relação ao ente federativo 

mencionado. Acordo entre pessoas capazes, objeto lícito, possível e 

determinado e empregado forma não defesa em Lei, contendo 

declarações de vontade, com fito negocial e idôneo o seu instrumento. 

Preenchidos todos os requisitos de existência e de validade do negócio 

jurídico. Não há óbice para a homologação postulada. Assim, tratando-se 

de direitos patrimoniais disponíveis, por instrumento hábil, a composição 

entabulada entre as partes deve ser homologada, a teor dos art. 840 do 

Código Civil que dispõe: “É lícito aos interessados prevenirem ou 

terminarem o litígio mediante concessões mútuas”. Neste sentido: 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. HOMOLOGAÇÃO DE ACORDO. CONSOANTE 

AO ARTIGO 840 do Código CIVIL. É LÍCITO AOS INTERESSADOS 

PREVENIREM OU TERMINAREM O LITÍGIO MEDIANTE CONCESSÕES 
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MÚTUAS. POSSIBILIDADE, NA ESPÉCIE, VISTO QUE AS PARTES TÊM 

DIREITO SOBRE O OBJETO DA TRANSAÇÃO. Agravo de instrumento 

provido, em decisão monocrática. (TJRS, Agravo de Instrumento Nº 

70044203305, Sexta Câmara Cível, Relator: Artur Arnildo Ludwig, Julgado 

em 21/12/2012 - grifo nosso). Não se descura que os atos declaratórios 

das partes produzem efeitos imediatos, com eficácia direta por quem 

declarou, inclusive na constituição, modificação ou extinção de direitos 

processuais é a dicção do art. 200, caput do CPC: “os atos das partes 

consistentes em declarações unilaterais ou bilaterais de vontade 

produzem imediatamente a constituição, modificação ou extinção de 

direitos processuais”. Diante do exposto, homologo por sentença o acordo 

entabulado e ante a informação do CUMPRIMENTO DO ACORDO, 

DECLARO EXTINTO O FEITO COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, alicerçado 

nos arts. 924, inciso II e 925, ambos do Código de Processo Civil. Deixo de 

condenar a parte executada a pagar custas e despesas processuais e 

honorários advocatícios em virtude do exposto no art. 54 e 55 da Lei n.º 

9.099/1995. Transitada em julgado, remetam-se os autos ao arquivo, com 

as cautelas e anotações necessárias. Projeto de sentença sujeito à 

homologação da MM. Juiz(a) Togado(a), conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Glauber Eduardo de Arruda Campos 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. Colíder, 28 de 

abril de 2020. Ricardo Frazon Menegucci Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000569-81.2017.8.11.0009

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE PAULO CORREA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANIELA MARQUES DOS SANTOS OAB - MT0021071A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTES RODOVIARIOS GREGAN LTDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROBSON DA SILVA RODRIGUES OAB - PR75984 (ADVOGADO(A))

WESLLEY ELIAS MEDEIROS OLIVEIRA OAB - PR85018 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COLÍDER DESPACHO Processo: 

1000569-81.2017.8.11.0009. EXEQUENTE: JOSE PAULO CORREA 

EXECUTADO: TRANSPORTES RODOVIARIOS GREGAN LTDA - ME Vistos. 

INDEFIRO o pedido de expedição de alvará formulado na petição retro, 

porquanto no entender deste Magistrado a norma prevista no art. 53, § 1º, 

da Lei 9.099/95 também se aplica ao cumprimento de sentença. Destarte, 

independentemente da natureza do feito executivo, efetivada a penhora 

de bens da parte, premente a necessidade de se garantir o devido 

contraditório judicial e a ampla defesa a quem teve seu patrimônio 

constrito, sendo que no caso dos Juizados Especiais existe regramento 

próprio para tal, prevendo a lei a designação de audiência de conciliação. 

É de se observar que o contraditório e a ampla defesa são garantias 

constitucionais, que devem ser observadas sem embargo de eventual 

previsão na legislação infraconstitucional. Outrossim, ao contrário do que 

se possa parecer, o trâmite previsto pela Lei 9.099/95 para essas 

situações é mais rápido e eficiente do que aquele previsto no Código de 

Processo Civil. A audiência de conciliação de que trata o mencionado 

diploma legal é una, nela serão apresentados os embargos, colhida a 

manifestação da parte contrária e decidirá o Juiz, o que converge com os 

princípios da celeridade e informalidade que regem os Juizados Especiais. 

Assim, CUMPRA-SE a decisão de id. 30667355. EXPEÇA-SE o necessário. 

ÀS PROVIDÊNCIAS. Colíder-MT, data da assinatura eletrônica. (assinado 

digitalmente) RICARDO FRAZON MENEGUCCI Juiz de Direito

Comarca de Comodoro

Diretoria do Fórum

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 147154 Nr: 1030-51.2020.811.0046

 AÇÃO: Dúvida->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, Leis 

Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: ADEMIR FILLIPI TOMÉ, PAULO CEZAR FELIPPI TOME, 

GILBERTO FILIPPI TOMÉ

 PARTE(S) REQUERIDA(S):

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LILIAN LÚCIA BRUNETTA - 

OAB:OAB/PR 40844

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Tratam os autos de suscitação de dúvida proposta por Ademir Filippi 

Tomé, Paulo Cezar Felippi Tomé e Gilberto Filippi Tomé, em face da 

negativa de registro exarada pelo Oficial do Serviço Registral de Imóveis 

desta Comarca, na qual postula seja o Registrador impingido a proceder o 

Registro da CPR 002493/202-16, em relação ao imóvel arrendado que lhes 

serve em produção agrícola.

Em sua nota devolutiva indeferiu o douto Oficial Registrador o que fora 

solicitado, por afrontar às disposições legais contidas nos arts. 176 e 

seguintes da Lei Federal n. 6.015/1973, e aos princípios registrários da 

legalidade, unicidade da matrícula e da especialização objetiva, haja vista a 

existência de sobreposição de matrículas nos imóveis mencionados, de 

modo que enquanto perdurar esta antijuridicidade não há como proceder o 

registro, ainda que meramente constitutivo de direito real sobre coisas 

móveis (penhor rural).

É o relatório. Decido.

Da análise dos autos, verifica-se que os apresentaram ao Serviço 

Registrário a Cédula de Produto Rural de n. 002493/2020-16, datada de 

22.01.2020, pela qual se comprometeram a entregar à Agrocat 

Distribuidora de Insumos Agrícolas Ltda uma quantidade de grãos. 

Indicou-se como locais de formação de lavoura, os imóveis registrados 

sob as Matrícula de n. 821; 822; 823; 824; 825; 826 e 827.

Nos motivos justificadores da recusa registral, informou o douto Oficial 

que os imóveis objetos das matrículas n. 821, 822, 823, 824, 825, 826 e 

827, estão em conflito dominial (sobreposição) com diversos outros 

também localizados na mesma região, pertencentes a terceiras pessoas, o 

que impõe, enquanto perdurar esta condição, o indeferimento de registro 

de quaisquer atos volitivos constitutivos de direitos reais a eles 

relacionados, ainda que se refiram a coisas móveis (penhor agrícola).

Com a análise detida dos autos, especialmente em se verificando as 

circunstâncias que se apresentam, tais como os documentos juntados e 

os motivos que levaram à dúvida suscitada, verifica-se que razão não 

assiste ao suscitante.

Isso porque, de fato, conforme se depreende das explanações trazidas 

na dúvida suscitada, as coordenadas georreferenciadas correspondentes 

ao levantamento apresentado encontram-se em uma área sobre a qual se 

sobrepõem outras propriedades devidamente registradas.

 A hipótese dos autos deflagra pretensão de registro que, em virtude das 

sobreposições suscitadas, resultam na própria discussão sobre a 

propriedade dos imóveis conflitantes, pelo que se conclui ser esta via, 

porquanto administrativa, imprópria à entrega de solução pretendida pelo 

suscitante.

Ademais, verifico das informações apresentadas pelo Oficial Registrador, 

que mais de 10 pessoas seriam diretamente interessadas na resolução da 

questão, por possuírem propriedades em sobreposição com a arrendada 

pelo suscitante.

Correta, portanto, a abstenção do Oficial em proceder ao registro, 

porquanto verificadas irregularidades que devem ser sanadas antes de se 

proceder ao registro, por afronta às disposições legais contidas nos arts. 

176 e seguintes da Lei Federal n. 6.015/1973, e aos princípios registrários 

da legalidade, unicidade da matrícula e da especialização objetiva de cada 

imóvel, por suas respectivas matrículas.

Por fim, ressalto novamente que o procedimento de dúvida, no registro de 

imóveis, tem natureza administrativa, cuja apreciação se limita à análise do 

documento que se pretende registrar, razão pela qual não comporta a 

necessária dilação probatória.

 Assim, tenho que não merece acolhimento a pretensão do suscitante, 

sendo a questão passível de apreciação em ação própria, perante Juízo 

competente.

Por tais razões, julgo improcedente o pedido contido na inicial.

Intimem-se os suscitantes e o senhor registrador acerca desta decisão.

Ciência ao MPE.

Após o retorno, com trânsito em julgado, ao arquivo, com as baixas e 

anotações necessárias.
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1ª Vara

Intimação

Certidão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001774-63.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE NAMBIKWARA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO INTERMEDIUM SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

SERVIO TULIO DE BARCELOS OAB - MT14258-S (ADVOGADO(A))

JOSE ARNALDO JANSSEN NOGUEIRA OAB - MT19081-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

Certidão Processo: 1001774-63.2019.8.11.0046; Valor causa: R$ 

18.596,00; Tipo: Cível; Espécie: PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7)/

[Bancários]; Recuperando: Sim/Não - Urgente: Sim/Não - Pode cumprir fora 

do expediente: Sim/Não. Certifico que deixei de proceder a alteração do 

nome da parte requerida por não ter acesso para tanto, podendo a parte 

interessada requerer diretamente ao suporte do sistema PJE. Comodoro, 

28 de abril de 2020 FELIPE MICHELIN FORTES Analista Judiciário(a) SEDE 

DO 1ª VARA DE COMODORO E INFORMAÇÕES: TELEFONE: (65) 

32831615

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1001780-70.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

C. J. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSMAR LUIZ PRETTO OAB - MT0020696A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

M. L. P. (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Vistos em substituição. Cuida-se de pedido de Homologação de Acordo 

em que as partes Cleber José dos Santos e Magna Lemes Pereira 

pretendem obter a chancela judicial da referida avença, em face da 

composição amigável em relação à guarda e alimentos. Parecer ministerial 

– ID 30271943. É o breve relato. Fundamento e decido. Verifica-se que 

não foram estabelecidas cláusulas exorbitantes e/ou que possam receber 

a pecha de ilegais, de sorte que nenhum óbice se apresenta à 

homologação do acordo firmado nos autos, estando atendidos os 

interesses da menor, já que em consonância com os ditames legais. Ante 

o exposto, HOMOLOGO o acordo entabulado entre as partes, para que 

produza seus jurídicos e legais efeitos, cujas cláusulas e condições 

passam a fazer parte integrante desta decisão e, por corolário, Julgo 

Extinto o presente feito, com resolução do mérito, forte no art. 487, inciso 

III do Código de Processo Civil. Sem custas ou honorários. Expeça-se 

certidão para cobrança dos honorários já arbitrados em ID 24546009 no 

importante de 02 (dois) URH, em favor do advogado dativo Osmar Luiz 

Preto — OAB/MT n°. 20696/0. Após, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Intime-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 24 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-105 MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL

Processo Número: 1001003-51.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO ALVES DE SIQUEIRA (IMPETRANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HEITOR VANSAN MUNIZ OAB - MT20939/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO (IMPETRADO)

SONIA MARIA PERSON CHAVES (IMPETRADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1001003-51.2020.8.11.0046. IMPETRANTE: DIEGO 

ALVES DE SIQUEIRA IMPETRADO: MUNICIPIO DE CAMPOS DE JULIO, 

SONIA MARIA PERSON CHAVES Vistos. Diego Alves de Siqueira impetrou 

Mandado de segurança com pedido liminar, contra ato da agente 

administrativa Sonia Maria Person Chaves e ao Prifeitura Municipal de 

Campos de Julio, ambos qualificados, sustentando, em apertada síntese 

que a impetrada não lhe concedeu posse no concurso de técnico em 

radiologia em virtude do mesmo não ter apresentado documento 

comprovando o seu registro no conselho. Afirmou que não conseguiu 

apresentar este documento em virtude do seu requerimento estar 

suspenso, por conta da paralisação das atividades do conselho de 

Radiologia, em virtude da pandemia do COVID-19. Requer que seja 

deferida liminar para o fim de determinar a ré sua imediata posse para o 

cargo de técnico em radiologia. È o relatório. Fundamento e decido. Sobre 

a concessão de medida liminar em mandado de segurança, o art. 1º, 

caput, da Lei nº 12.016/09, assim dispõem, verbis: “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.” 

Isso significa dizer que é possível à concessão de mandado de segurança 

desde que haja prova concreta da ameaça a direito líquido e certo, ainda 

que para fins preventivos, ou seja, a ação constitucional mandamental não 

pode ser aparelhada destituída da suficiente prova documental do direito 

pelo qual se quer ver afastado o perigo (STJ, AgRg no AREsp 

450.369/MA, Segunda Turma, Rel. Ministro Herman Benjamin, j. 252.2014, 

DJe 19.3.2014). Registro que para a concessão da liminar mister se faz a 

presença de dois requisitos: plausibilidade do direito substancial invocado 

(“fumus boni juris”); possibilidade de dano irreparável ou mesmo de difícil 

reparação (“periculum in mora”). No caso sub judice, não ficou 

caracterizado o fumus boni iuris, pois, a parte Impetrante não se 

desincumbiu do ônus de comprovar que em verdade seu registro no 

conselho de Radiologia encontra-se sobrestado em virtude do decreto 

64.881, decorrente da pandeia do COVID-19. Ademais, aludido decreto 

não menciona nada acerca do Conselho. Outrossim, me causa estranheza 

o fato do impetrante ter postulado sua inscrição no Conselho de São 

Paulo, quando na verdade deveria ter ocorrido no CRTR 12ª Região. Este, 

por sua vez, após breve consulta em seu sitio virtual, pude constatar que 

encontra-se em pleno funcionamento, consoante Portaria 08/2020. À 

míngua de tal requisito, não é dado ao Magistrado perquirir ou cogitar 

hipóteses não evidenciadas nos autos, a saber que em verdade o 

impetrante encontra-se impossibilidade de preencher o requisito do 

registro no conselho, em virtude do COVID-19, a justificar dispensa 

precária deste requisito de posse, até final apreciação de seu pedido no 

conselho de radiologia. Ante o exposto, em face da ausência dos 

requisitos legais, INDEFIRO A LIMINAR. Notifique-se o Impetrado, do 

conteúdo da inicial, com a cópia do documento, a fim de que, no prazo de 

10 (dez) dias, preste as informações que entender pertinentes. Decorrido 

este prazo, com ou sem manifestação, abra-se vista dos autos ao ilustre 

presentante ministerial em 10 (dez) dias. Com ou sem manifestação, 

certifique-se e, venham os autos conclusos para sentença. Intimem-se e 

cumpra-se. Comodoro/MT, 28 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1001186-56.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO OAB - MT20732-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO GOMES PINHO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1001186-56.2019.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RODRIGO GOMES PINHO 

Vistos. Cuida-se de ação de busca e apreensão proposta pelo Banco 

Bradesco Financiamentos S/A em face de Rodrigo Gomes Pinho, em que 

antes da citação do réu ou apreensão do objeto, sobreveio pedido de 

desistência da demanda pelo autor. Assim, nos termos dos artigos 200, 

parágrafo único e 485, inciso VIII, ambos do Código de Processo Civil, 

homologo a desistência da ação e declaro EXTINTO O PROCESSO sem 

resolução de mérito. Transitada em julgado, e satisfeitas as custas 
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processuais, que fixo em face do requerente, arquive-se com as 

anotações e baixas necessárias. Sem honorários. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro/MT, 28 de abril de 2020. Antonio Carlos Pereira de 

Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000634-91.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO TAWANDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS ALVES DA COSTA OAB - MT24321/O 

(ADVOGADO(A))

CLAUDINEYA SEGURA DE OLIVEIRA OAB - MT26658/O (ADVOGADO(A))

THAIANE BLANCH BENITES OAB - MT23580/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

SENTENÇA Vistos em substituição. RAIMUNDO TAWANDÊ propôs a 

presente ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico c/c 

repetição de indébito c/c indenização por danos morais em desfavor do 

BANCO BRADESCO S.A. Alega a requerente que recebe aposentadoria 

por idade e que ao consultar a situação de seu benefício, percebeu 

descontos indevidos advindos de empréstimos consignados não 

solicitados. Afirma que o contrato em questão é o de nº 0123304275459, 

cujo valor do empréstimo é de R$ 1.500,00, importância dividida em 72 

parcelas de R$ 45,25, mensalmente descontados de sua conta. Sustenta 

que foram descontadas 32 parcelas, totalizando o montante de R$ 

1.448,00. Requereu o benefício da justiça gratuita, prioridade processual 

por tratar-se de pessoa idosa, a inversão do ônus da prova com base no 

Código de Defesa do Consumidor – CDC, a declaração de anulabilidade do 

negócio jurídico e a condenação do requerido em danos morais, custas e 

honorários. Juntou documentos. Justiça gratuita deferida, ID 19314328. A 

audiência de conciliação restou infrutífera, ID 21556416. A contestação foi 

apresentada em ID 22149488 alegando em resumo: preliminar de conexão 

e falta de interesse em agir. No mérito requereu a improcedência da ação, 

ante a regularidade da contratação, inexistência de dano moral e material e 

por fim a inaplicabilidade da repetição de indébito. Impugnação à 

contestação, ID 2512668. Vieram os autos conclusos. É o relatório. 

Decido. Atendendo o disposto no art. 355, I, do Código de Processo Civil, 

procedo ao julgamento antecipado da lide. Outrossim, merece registro o 

fato de que a demanda envolve nítida relação de consumo e deve ser 

interpretada à luz do Código de Defesa do Consumidor, uma vez que o 

requerido é pessoa jurídica direcionada ao fornecimento de serviços 

financeiros a seu destinatário final (requerente), incidindo, inclusive, os 

preceitos da súmula 297 do STJ. As partes estão devidamente 

representadas. Não havendo nulidades formais a serem declaradas, 

passo à análise das preliminares arguidas. Da preliminar de conexão. Em 

consulta processual, vislumbro que as ações reputadas conexas a este, 

pelo requerido, possuem como objeto contratos diversos do discutido 

neste feito, de modo que não resta configurada a conexão (art. 55 do 

CPC), pois divergentes a causa de pedir entre as ações. Da preliminar de 

ausência de interesse de agir. Improcede tal preliminar, pois 

desnecessário se exaurir as vias administrativas para propositura de 

ação judicial, nos termos do art. 5º, XXXV, CF/88. Desta forma, rejeito as 

preliminares arguidas e passo a análise meritória. Conforme relatado 

alhures, cuida-se de ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

c/c repetição de indébito c/c indenização por danos morais ajuizada por 

RAIMUNDO TAWANDÊ em face de BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS 

- S/A, em que se discute se houve contrato de empréstimo consignado 

realizado entre as partes. Sendo o requerente beneficiado pela inversão 

do ônus da prova, decorrente da aplicação do CDC, recaía sobre o agente 

financeiro, enquanto prestador de serviços, o encargo de provar fato que 

ilidisse sua responsabilidade dentre as hipóteses previstas na lei. 

Importante salientar que, em sendo a instituição financeira a única 

detentora dos meios técnicos, deveria apresentar o detalhamento do 

negócio jurídico celebrado, o que não foi feito. Além do que, diante de sua 

responsabilidade objetiva, não cabe falar, in casu, em culpa. O requerido 

argumenta que a celebração do contrato em questão atendeu a todas as 

normas regulamentares de procedimentos aplicáveis à espécie, porém, 

não trouxe aos autos documentos que houve negócio jurídico realizado 

entre as partes. Caberia ao requerido comprovar a existência de vinculo 

que justificasse as cobranças. Face a ausência de comprovação por 

parte do requerido, tem-se que a contratação do empréstimo não foi 

precedida de autorização expressa da requerente, havendo, portanto, 

violação aos princípios informadores do Código Consumerista. Verifica-se 

que o requerido cobrou por um serviço jamais contratado pelo consumidor, 

conduta notoriamente contrária à principiologia protetiva ao consumidor e 

expressamente vedada pela legislação regente da matéria (art. 39, inciso 

III do CDC). Contrastada, pois, a assertiva de existência de conduta ilícita, 

passo à análise sobre a existência dos danos. Repetição do indébito. A 

restituição de valor cobrado de forma abusiva decorre, inclusive, do 

corolário da indevida cobrança, sob pena de enriquecimento sem causa 

da instituição financeira. Assim os valores eventualmente cobrados 

indevidamente deverão ser devolvidos em dobro, sendo que o termo inicial 

da correção monetária aplicável nos casos de indenização por danos 

materiais conta-se da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 

do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação. Outro não 

é, o entendimento do Egrégio Tribunal de Justiça de Mato Grosso: [...] 

Havendo cobrança de dívida paga, a quantia deve ser restituída em dobro. 

(Ap, 56194/2014, DES.RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, SEXTA 

CÂMARA CÍVEL, Data do Julgamento 25/02/2015, Data da publicação no 

DJE 02/03/2015). [...] Se a cobrança é indevida e não há demonstração de 

engano justificável, a restituição em dobro se impõe. (Ap, 157084/2014, 

DES.ADILSON POLEGATO DE FREITAS, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 24/02/2015, Data da publicação no DJE 03/03/2015.). [...] 2. 

Segundo a dicção do art. 42 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”. (Ap, 

92321/2014, DES.JOÃO FERREIRA FILHO, PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL, Data 

do Julgamento 27/01/2015, Data da publicação no DJE 03/02/2015). Dos 

danos morais. Quanto à prescrição, note que, há relação de consumo, 

mas não há fato do produto ou do serviço. Portanto, inaplicável o art. 27 

do CDC, devendo ser aplicado o prazo comum do CC/2002. Ao que se 

infere do comando legal, a regra do prazo prescricional que se destina à 

pretensão de reparação de danos, material ou moral, é o trienal previsto 

no § 3º do art. 206 do Código Civil. No caso o art. 206, § 3º, inc. V do 

Código Civil/2002, que assim prevê: Art. 206. Prescreve: [...] § 3o Em três 

anos: [...] V - a pretensão de reparação civil; Logo, considerando que o 

ilícito se deu em junho de 2016 e o ajuizamento da ação deu-se em abril de 

2019, não há que se falar em prescrição. Assim, considerando os 

descontos indevidos advindos de empréstimos consignados não 

solicitados em seu benefício previdenciário e que o requerente depende 

dos rendimentos da aposentadoria para sua sobrevivência, caracterizado 

está dano moral. Neste sentido, vejamos o entendimento do Egrégio 

Tribunal de Justiça de Mato Grosso: APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DECLARATÓRIA DE ANULABILIDADE DE NEGÓCIO JURÍDICO C/C 

REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES EM APOSENTADORIA – 

EMPRÉSTIMO FRAUDULENTO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DANO MORAL 

IN RE IPSA – QUANTUM INDENIZATÓRIO MANTIDO – OBSERVÂNCIA AOS 

PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E DA PROPORCIONALIDADE – RECURSO 

CONHECIDO E DESPROVIDO. Diante da negativa de contratação, cabe ao 

réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte 

autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC. A instituição financeira, diante 

da atividade de risco que desenvolve, responde pelas disfunções de seus 

serviços, absorvendo os danos daí decorrentes, a teor do que disciplina a 

Súmula nº 479 do STJ. Demonstrado o ato ilícito pelo desconto em 

aposentadoria por empréstimo consignado não contratado, nasce a 

obrigação de indenizar os danos morais, independentemente da prova de 

prejuízo, bem como o de devolver em dobro os valores cobrados 

indevidamente. A indenização fixada em valor razoável e proporcional ao 

grau de culpa do ofensor, à extensão dos danos e à capacidade 

econômica das partes não comporta al teração. (N.U 

0014856-81.2017.8.11.0004, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, DIRCEU DOS SANTOS, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 12/02/2020, Publicado no DJE 17/02/2020). O valor da 

indenização deve ser fixado considerando a gravidade da lesão, 

observadas posição familiar, cultural, social e econômico-financeira do 

ofendido e as condições econômicas e o grau de culpa do lesante, de 

modo que com a indenização se consiga trazer uma satisfação para o 

ofendido, sem configurar enriquecimento ilícito, sem causa, e, ainda, uma 

sanção para o ofensor. Portanto, mostra-se adequado o importe de R$ 
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5.000,00 (cinco mil reais), que é suficiente para amenizar o sofrimento por 

que passou o autor, e dissuadir o réu de igual e novo atentado. Em face 

do exposto, com supedâneo no art. 487, I, do CPC, extingo o processo 

com resolução de mérito, para JULGAR PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos autorais, a fim de: a) DECLARAR a nulidade do Contrato de nº 

0123304275459, uma vez que não houve contratação pela requerida e, 

consequentemente, declarar a inexistência de débito da requerente para 

com o requerido, decorrente do contrato anulado, discutido nestes autos; 

b) ORDENAR a devolução em dobro, dos valores pagos pela requerente 

em razão do contrato bancário nº 0123304275459. A correção monetária 

deverá ser contada da data do efetivo prejuízo, nos termos da Súmula 43 

do STJ desde o desembolso e com juros legais desde a citação; c) 

CONDENAR o requerido a pagar ao requerente, a título de indenização por 

danos morais, a quantia de R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de 

juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção 

monetária a partir desta decisão. Condeno o requerido nas custas, 

despesas processuais e honorários advocatícios, os quais arbitro, com 

supedâneo no art. 85, §2º, do CPC, em 10% (dez por cento) sobre o valor 

da condenação. Publique-se. Intimem-se. Escoado o prazo recursal, 

certifique-se arquivem-se os autos. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de abril 

de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior 

Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002725-59.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ARMANDO SILVA BRETAS OAB - PR31997 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1002725-59.2019.8.11.0013. AUTOR(A): EVA 

MARIA LUCAS REU: GAZINCRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, 

FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. Por questão de economia 

processual, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio supra, bem como o da 

cooperação processual poderão as partes apresentar perante este juízo 

para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 28 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002728-14.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

EVA MARIA LUCAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1002728-14.2019.8.11.0013. AUTOR(A): EVA 

MARIA LUCAS REU: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. VISTOS 

em substituição. Intimem-se as partes por meio de seus patronos via 

DJE/carga eletrônica, para que, em 05 (cinco) dias [art. 218, §1º, CPC] 

prazo este, que será contado em dobro no caso do art. 186, CPC, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, justificando de forma 

fundamentada a necessidade de realização destas. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio da celeridade processual 

intimem-se as partes para que caso queiram apresentem perante este 

juízo para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de 

fato e de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. 

Intimem-se. Cumpra-se. Comodoro-MT, 28 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em 

substituição legal

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001434-22.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

LEOLINO PEREIRA DO CARMO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON FELIPE TOSTES CORREA OAB - RO9956 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

SENTENÇA Vistos em substituição. LEOLINO PEREIRA DO CARMO ajuíza 

Ação de restabelecimento de Auxílio-doença c/c conversão em 

Aposentadoria por Invalidez em face do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Sustenta o 

requerente preencher os requisitos necessários para a concessão do 

benefício previdenciário, bem como possuir enfermidade que a deixa 

incapaz e sem condições de exercer atividades laborativas. Junto à inicial, 

acostou os documentos nos autos. Tutela de urgência deferida nos autos 

(ID. 22582262). Petição do requerente para implantar benefício (ID 

25906805). Laudo médico pericial juntado aos autos (ID 26568767). Citado 

o INSS contestou o pedido (ID. 28015295). Impugnação à Contestação (ID 

29441883). É o breve relato. Decido. Pretende o requerente o 

estabelecimento do benefício de Auxílio-doença e posterior conversão em 

Aposentadoria por Invalidez, sendo que para o deferimento de tal 

benefício faz-se necessário que a parte autora tenha cumprido as 

exigências legais para tal fim, ou seja: Para fazer jus ao beneficio de 

auxilio doença é necessário: a) possuir a carência exigida; b) qualidade de 

segurado; c) doença incapacitante que impeça o labor habitual por mais de 

30 (trinta) dias. Da carência e da qualidade de segurado. A carência é o 

número mínimo de contribuições mensais indispensáveis para que o 

beneficiário faça jus ao benefício, consideradas a partir do transcurso do 

primeiro dia dos meses de suas competências nos termos do art. 24 c/c 

art. 25, Lei n.º 8.213/1991: Art. 24. Período de carência é o número mínimo 

de contribuições mensais indispensáveis para que o beneficiário faça jus 

ao benefício, consideradas a partir do transcurso do primeiro dia dos 

meses de suas competências. [...] 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 (G.N.). 

Verifica-se pelo que consta nos autos que o período de carência do 

requerente, bem como sua qualidade de segurado, restou demonstrado 

através do indeferimento do pedido de concessão do benefício 

assistencial, sendo fato incontroverso, pois não contestado pela 

autarquia, a qual em seu indeferimento fundamentou sua decisão apenas 

em razão da ausência de incapacidade laboral, pelo que presume-se a 

qualidade de segurado e o período de carência exigidos para concessão 

do benefício pleiteado. Da incapacidade laborativa. É sabido que nestes 

tipos de ações em que se objetiva a Aposentadoria por Invalidez ou 

Auxílio-doença, a convicção do juízo, via de regra, será amparada na 

prova pericial. O laudo pericial (ID 26568767) atesta que o requerente é 

incapaz TOTAL e PERMANENTE (itens 06 e 07) de realizar toda e qualquer 

atividade laborativa e que a data do inicio da incapacidade deu-se no ano 

de 2014 (item 08). Do Auxílio-doença. Para se obter a concessão do 

benefício de Auxílio-Doença, necessário se faz a comprovação de que o 

requerente é segurado da Previdência Social, conforme reza o art. 59 da 

Lei 8.213/199, bem como comprovar sua incapacidade para o exercício do 

labor habitual por mais de 15 dias, vejamos: 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 

(grifos nossos). Atento aos autos verifico que, a autora preencheu todos 

os requisitos para fazer jus ao beneficio de auxílio-doença. Da 

Aposentadoria por Invalidez. O benefício da aposentadoria por invalidez é 

assegurado a todos aqueles indivíduos que implementarem a condição de 

segurado da Previdência Social e que, concomitantemente, forem 

considerados como incapazes e insuscetíveis de reabilitação para o 

exercício de qualquer atividade laboral hábil a lhe garantir a sua 

subsistência, desde que integralizado, quando imprescindível, o período de 

carência, independentemente do fato de se encontrar no pleno gozo do 

benefício do auxílio-doença. Denota-se ainda que a incapacidade que 

resulta na impossibilidade de reabilitação para o desempenho de atividade 

laboral deve, necessariamente, ser verificada mediante a realização de 
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exame médico-pericial, de acordo com o conteúdo do art. 42 da Lei nº 

8.213/1991, 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”. Portanto, considerando que o laudo 

pericial atestou que a incapacidade do autor é total e permanente, entendo 

que deve ser concedido o benefício da Aposentadoria por Invalidez. 

Nessa toada: “(...) Comprovada a incapacidade total e definitiva da autora 

para o trabalho e o cumprimento de carência, ela tem direito ao benefício 

de auxílio doença, no período entre as indevidas suspensões do benefício 

e a realização da perícia. Considerando que o laudo pericial atesta que a 

enfermidade da autora progrediu ao longo do tempo, não havendo 

períodos de melhora ou cessação da incapacidade, deve ser mantida a 

sentença que determinou o restabelecimento do benefício de 

auxílio-doença e sua conversão em aposentadoria por invalidez. O 

benefício de auxílio-doença deve ser pago à autora nos períodos em que 

foi cessado indevidamente, compensados os valores pagos 

administrativamente pelo INSS, devendo ser convertido em aposentadoria 

por invalidez a partir da data do laudo pericial que atestou pela 

incapacidade permanente. (...)”. (TRF da 1ª Região, AC 

2005.38.10.001666-4/MG, Relatora: Desembargadora Federal Ângela 

Catão, 1ª Turma, e-DJF1 p. 82 de 16/09/2011, Julgado em 04/08/2011). 

“(...) É devido o auxílio-doença desde a data de sua suspensão até a 

emissão do laudo pericial, que constatou a incapacidade total e 

permanente da autora, momento em que passa a ser devida a 

aposentadoria por invalidez. (...)”. (TRF 1ª Região, REO 

2008.01.99.002176-4/RO, Relatora: Desembargadora Federal Monica 

Sifuentes, 2ª Turma, e-DJF1 p. 70 de 21/07/2011, Julgado em 27/06/2011). 

Dos Juros e Correção Monetária. Cumpre salientar que, estes serão 

devidos conforme restou decidido pela Corte da Cidadania em sede de 

apreciação de recurso repetitivo, senão vejamos: [...] As condenações 

impostas à Fazenda Pública de natureza previdenciária sujeitam-se à 

incidência do INPC, para fins de correção monetária, no que se refere ao 

período posterior à vigência da Lei nº 11.430/2006, que incluiu o art. 41-A 

na Lei nº 8.213/91. Quanto aos juros de mora, no período posterior à 

vigência da Lei nº 11.960/2009, incidem segundo a remuneração oficial da 

caderneta de poupança. STJ. 1ª Seção. REsp 1.495.146-MG, Rel. Min. 

Mauro Campbell Marques, julgado em 22/02/2018 (recurso repetitivo) (Info 

620). Ante o exposto, nos termos do art. 487, I, CPC JULGO 

PARCIALMENTE PROCEDENTES os pedidos contidos na exordial para o fim 

de CONDENAR o requerido a CONCEDER a Aposentadoria por Invalidez em 

favor da parte autora, inclusive 13º (décimo terceiro) no importe de 100% 

(cem por cento) do salário-de-benefício a partir do requerimento 

administrativo, ou seja, 11/06/2019. Tendo em vista a verossimilhança 

dada pelas próprias razões da sentença e o perigo da demora consistente 

no nítido caráter alimentar do benefício, CONCEDO TUTELA ANTECIPADA 

EX OFFICIO para o fim específico de determinar ao INSS que implante o 

benefício ora concedido no prazo de 30 (trinta) dias. Quanto às 

prestações vencidas desde então, acaso existentes, serão devidos 

correção monetária a partir do vencimento de cada parcela, aplicando-se 

o Índice Nacional de Preços ao Consumidor (INPC) para a correção 

monetária e juros moratórios nos mesmos moldes aplicados à caderneta 

de poupança. Isento a autarquia requerida do pagamento das custas 

judiciais, em razão do comando normativo consignado no art. 1º, §1º da 

Lei nº 9.289/1.996 c/c o art. 8º, § 1º da Lei nº 8.620/1.993 c/c o art. 3º, 

inciso I da Lei Estadual nº 7.603/2.001. Condeno ainda o requerido ao 

pagamento de honorários advocatícios sucumbenciais, no importe de 10% 

sob o valor da condenação. Não havendo recurso de apelação contra o 

valor fixado a título de honorários periciais, efetue o adimplemento do valor 

fixado em favor do perito nomeado aos autos. Não havendo recurso 

voluntário, certifique-se o trânsito em julgado da sentença e, após 

proceda-se com a liquidação da sentença e caso o valor da condenação 

não ultrapasse 1.000 (mil) salários-mínimos nos termos do art. 496, §3º, I, 

CPC arquive-se os autos. Publique-se. Intime-se. Cumpra-se. 

Comodoro-MT, 28 de abril de 2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em substituição legal

Intimação Classe: CNJ-51 PROCEDIMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000443-46.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA LEMES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL EVANGELISTA DA SILVA OAB - MT0020590A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIA VAREJO S/A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

THALUA KRIGNL CAPELETTI OAB - RS100190 (ADVOGADO(A))

JOSE GUILHERME CARNEIRO QUEIROZ OAB - MT22230-O 

(ADVOGADO(A))

ALESSANDRA DE ALMEIDA FIGUEIREDO OAB - SP0237754A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1000443-46.2019.8.11.0046. AUTOR(A): ZILDA 

LEMES REU: VIA VAREJO S/A Vistos. Por questão de economia 

processual, intimem-se as partes para que especifiquem as provas que 

pretendem produzir, justificando de forma fundamentada a necessidade 

de realização destas, no prazo de 15 (quinze) dias. Na mesma 

oportunidade em consonância com o princípio supra, bem como o da 

cooperação processual poderão as partes apresentar perante este juízo 

para posterior apreciação, delimitação consensual das questões de fato e 

de direito a que se referem os incisos II e IV do art. 357, CPC. Após, 

conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 28 de abril de 2020. Antonio Carlos 

Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002165-18.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO LUCIO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS OLIVEIRA SPADONI OAB - MT3249/O (ADVOGADO(A))

MYRIAN ROSA DA SILVA OAB - RO9438 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE COMODORO 

SENTENÇA Processo: 1002165-18.2019.8.11.0046. AUTOR(A): ROGERIO 

LUCIO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos. Rogério Lúcio da Silva ingressou com a presente ação de 

concessão de auxilio doença, cumulada com aposentadoria por invalidez, 

em face do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS. Determinação de 

emenda a inicial, conforme decisão exarada de ID. 27127426, o autor 

deixou escoar seu prazo, sem manifestação (id 30686823). É a síntese do 

necessário. Fundamento e decido. Atento aos autos verifico que fora 

determinado ao requerente que procedesse com a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento da petição inicial. Verifico que o requerente foi 

intimado da decisão, todavia, não cumpriu com a determinação exarada 

nos autos. Desta feita, a extinção do presente feito é medida que se 

impõe. Ante o exposto, nos termos do artigo 485, inciso I, do Código de 

Processo Civil, julgo extinto o processo sem resolução do mérito. Após o 

trânsito em julgado e satisfeitas as custas processuais, arquive-se com 

as baixas e anotações de estilo. P. I. C. Comodoro/MT, 24 de abril de 2020. 

Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito em Substituição

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior

 Cod. Proc.: 145429 Nr: 210-32.2020.811.0046

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VA, JDSB

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CATIANE FELIX CARDOSO DE 

SOUZA - OAB:14131/MT

 Vistos em substituição.
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Cuida-se de Pedido de Revogação de Prisão Preventiva formulado por 

Valentin Appel, preso preventivamente pela suposta prática do crime 

previsto no artigo 121, § 2º,incisos II [motivo fútil], III e IV, do Código Penal 

c/c artigo 12, caput, da Lei nº. 10.826/03.

A defesa requereu a revogação da prisão preventiva do denunciado 

Valentin Appel.

Instado a se manifestar, o Ministério Público manifestou-se contrariamente 

ao pedido.

Em síntese, é o relatório.

 Decido.

Em que pese aos argumentos expendidos pela defesa, vislumbro que a 

situação fática do segregado autoriza a manutenção de sua prisão 

preventiva.

Há nos autos prova da materialidade do delito e indícios suficientes da 

autoria, consoante se infere da decisão que converteu a prisão em 

flagrante em prisão preventiva, mas, principalmente, pelas declarações 

prestadas perante a autoridade policial.

Suficientemente demonstrados os indícios da materialidade e autoria 

delitiva, nada obstante a irresignação defensiva, o decreto preventivo 

alicerçou-se em um dos pressupostos autorizadores da custódia cautelar, 

previstos art. 312 do Código de Processo Penal, notadamente a garantia 

da ordem pública.

A ordem pública, no particular, compreende a preservação da sociedade 

contra eventual repetição do delito pelo agente, bem como quando o bem 

jurídico é afetado por conduta que ocasione impacto social.

Embora seja certo que a gravidade do delito, por si, não basta para a 

decretação da custódia, a forma de execução, a conduta do agente, antes 

e depois do ilícito, e outras circunstâncias podem abalar a ordem pública, 

impondo-se a medida como garantia do próprio prestígio e segurança da 

atividade jurisdicional.

Ainda, quanto aos argumentos expendidos com relação à possibilidade de 

contaminação do COVID-19, entendo que este motivo, por si só, não 

justifica a necessidade de revogação da prisão preventiva anteriormente 

decretada.

 Nesse sentido, é de notório conhecimento que, dentre as inúmeras 

medidas preventivas de combate à proliferação do Coronavírus, 

destacam-se as de cunho de isolamento, recomendando-se a 

permanência da população em suas residências.

Além do mais, é de bom alvitre realçar que se trata de infração penal cujas 

repercussões são extremamente graves no seio da sociedade local, de 

forma a catalisar, sem sombra de dúvidas, sérios abalos a ordem pública 

local, sendo que a permanência dos denunciados em liberdade no seio da 

comunidade catalisará um forte sentimento de impunidade e de 

insegurança, bem como propiciará, sobremaneira, que encontre os 

mesmos estímulos relacionados com a infração penal que fora cometida, 

se em liberdade permanecer.

No caso em liça, vale-se ressaltar que a inação, que traduz a inexistência 

de reação por parte do Estado em infrações penais deste jaez, redundará 

em perplexidade no seio social e conduz à ideia de conivência geral para 

com abusos desta categoria e em nada contribui para manutenção da 

ordem pública.

Nesse sentido:

“(...) Hipótese em que se mostra legítima a manutenção da prisão 

preventiva do ora Paciente, para a garantia da ordem pública, em face das 

circunstâncias do caso que, pelas características delineadas, retratam, in 

concreto, a periculosidade do agente, considerando-se, sobretudo, o 

modus operandi do delito, bem como a existência de indicativos de que a 

atividade delituosa era reiterada. (...)”. (STJ, HC 251886/CE - HABEAS 

CORPUS 2012/0173999-2, Relator(a): Ministra LAURITA VAZ, Órgão 

Julgador: T5 - QUINTA TURMA, Data do Julgamento: 05/02/2013, Data da 

Publicação/Fonte: DJe 15/02/2013).

“(...) Ao se decretar prisão preventiva com fundamento na garantia da 

ordem pública, deve-se necessariamente examinar essa garantia em face 

do binômio gravidade do delito e repercussão social, o que foi feito pelo 

decreto de prisão da paciente. A gravidade do delito, de per si, não pode 

ser utilizada como fundamento da custódia cautelar. Porém, no presente 

caso, o crime foi de enorme repercussão em comunidade interiorana, além 

de ter ficado evidenciada a periculosidade da paciente, fatores que são 

suficientes para a manutenção da custódia cautela (...)”. (STF, Habeas 

Corpus n.° 84.498/BA, 2.ª Turma, Relator: Ministro Joaquim Barbosa, 

julgado em 14/12/2004, fonte DJ de 03/06/2005, p. 47).

Ainda, a incrementar valor a tais argumentos, não é demais lembrar que 

não obstante a prisão cautelar consolidar-se como medida de exceção, 

não é dado ao Estado-Juiz o direito de deixar a sociedade à mercê de 

criminosos, pois tal conduta não contribui para a pacificação social, ao 

contrário, influencia negativamente, na medida em que a Justiça cai em 

descrédito e a impunidade passa a ser a regra, de forma a conduzir a 

população a um contexto de tensão constante e descrédito no Poder 

Judiciário.

Como se observa, os motivos ensejadores da decretação da prisão 

preventiva ainda subsistem com robustez, de forma que dão azo à 

manutenção provisória do acusado no cárcere.

Portanto, demonstrados os requisitos que autorizam a manutenção da 

prisão cautelar, nos termos do art. 312, do Código de Processo Penal, o 

pedido de revogação merece ser rejeitado.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de revogação da prisão preventiva 

formulado por VALENTIN APPEL.

Ciência às partes.

Intime-se.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000142-65.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDSON SANCHES (REQUERIDO)

AGROPECUARIA VALE DA SERRA IND. COMERCIO IMP. E EXP. LTDA - ME 

(REQUERIDO)

 

INTIMAÇÃO: Fica a parte autora intimada, na pessoa de sua advogada, 

para que providencie o recolhimento do valor referente à diligência ser 

cumprida pelo Oficial de Justiça, uma vez que fora juntado apenas o 

comprovante de pagamento da distribuição desta Carta Precatória, ID 

30996632. Comodoro/MT, 28 de Abril de 2020.

Despacho Classe: CNJ-43 OUTRAS MEDIDAS PROVISIONAIS

Processo Número: 1001953-94.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIO LUIS ANTONIO OAB - PR31149-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FIC (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DESPACHO Processo: 1001953-94.2019.8.11.0046. REQUERENTE: 

USIMAT DESTILARIA DE ALCOOL LTDA REQUERIDO: FIC Vistos. Ao 

Ministério Público para manifestação. Após, voltem-me os autos 

conclusos. Cumpra-se. Comodoro/MT, 28 de abril de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000712-51.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

RODOLFO FLORES SCHIMIDT (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ANTONIO CARLOS PEREIRA DE SOUSA JUNIOR

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE COMODORO 

DECISÃO Processo: 1000712-51.2020.8.11.0046. REQUERENTE: BANCO 

BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: RODOLFO FLORES 
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SCHIMIDT Vistos. Trata-se de AÇÃO DE BUSCA e APREENSÃO (Decreto 

Lei 911/69) com pedido liminar, ajuizada por BANCO BRADESCO 

FINACIAMENTOS S/A em desfavor de RODOLFO FLORES SCHIMIDT, 

tendo, como objeto, um veículo automotor Modelo: MONTANA LS 1.4 8V 

ECONOFLEX 2p Eta./Gas., Marca: CHEVROLET, Chassi: 

9BGCA80X0DB244838, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, Cor: 

BRANCA, Placa: OBE5782, Renavan: 00509706690, conforme descrito na 

inicial, que foi dado em alienação fiduciária. Aduz, em apertada síntese, 

que realizou o contrato de financiamento (Nº 0150964860), celebrado em 

11/10/2018, tendo como garantia de alienação fiduciária o bem objeto 

desta ação de busca e apreensão. Afirma que o requerido firmou contrato 

para pagamento em 48 (quarenta e oito) parcelas, e deixou de pagar as 

parcelas vencidas a partir 15/05/2019. O débito perfaz o montante de 

R$30.532,52 (trinta mil, quinhentos e trinta e dois reais e cinquenta e dois 

centavos). Fundamenta seu petitório de acordo com o Decreto Lei nº 

911/69 e com as recentes alterações de sua redação advindas da Lei nº 

10.931/2004, carreando documentação que se traduzem em 

demonstrativo do débito, procuração, substabelecimento, Notificação 

Extrajudicial do devedor e cédula de crédito bancário. Requer liminarmente 

a busca e apreensão do móvel descrito, bem como a citação do requerido 

nos termos do rito aplicável do indigitado Decreto, sob as cominações 

pertinentes. É o Relatório. DECIDO. A liminar merece ser concedida. 

Destarte, nos termos do art. 2º, § 2º, do Decreto Lei 911/69, cabível o 

deferimento da liminar, no que tange ao presente Contrato, pois resta 

comprovada a constituição em mora do devedor conforme notificação 

extrajudicial de págs. 37/39, que apesar de não ter sido notificado, 

denota-se que a notificação foi encaminhada para o endereço declinado 

no contrato de financiamento entabulado pelas partes. Acerca do assunto 

é o entendimento jurisprudencial: ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA – AÇÃO DE 

BUSCA E APREENSÃO – NOTIFICAÇÃO PARA COMPROVAÇÃO DA 

MORA ENVIADA PARA ENDEREÇO CONSTANTE DO CONTRATO – 

OBRIGAÇÃO DO DEVEDOR DE COMUNICAR ALTERAÇÃO DE ENDEREÇO 

– SENTENÇA ANULADA. Apelação provida. (TJSP; 36º Câmara de Direito 

Privado; APL 00055321520148260470; Rel. Jayme Queiroz Lopes; DJE: 

16/12/2015). AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E 

APREENSÃO - EMENDA DA INICIAL - COMPROVAÇÃO DA MORA - 

NOTIFICAÇÃO EXTRAJUDICIAL ENVIADA PARA O ENDEREÇO DO 

DEVEDOR CONSTANTE DO CONTRATO - PRESENÇA DOS REQUISITOS 

LEGAIS PARA A CONCESSÃO DA LIMINAR. 1. Nos termos do art. 2º, § 2º, 

do Decreto-Lei nº. 911-69, a notificação extrajudicial é via eficaz para 

constituir o devedor em mora. 2. É desnecessária a intimação pessoal do 

devedor para constituí-lo em mora, bastando que a notificação extrajudicial 

seja encaminhada ao endereço do devedor fiduciante, fornecido no 

contrato firmado entre as partes. 3. Comprovada a mora por meio de 

notificação extrajudicial realizada por cartório de títulos e documentos, o 

qual certificou o envio para o endereço constante do contrato celebrado 

entre as partes, não há o que se falar em ausência dos documentos 

indispensáveis e/ou requisitos legais para o deferimento da liminar de 

busca e apreensão. 4. Recurso conhecido e provido. (TJMG; 11ª Câmara 

Cível; AI 10000150501765001; Rel. Mariza Porto; DJE: 31/08/2015). 

Denota-se que tal entendimento fundamenta-se no princípio da boa-fé 

objetiva que norteia o direito contratual, sendo obrigação de o devedor 

manter atualizado seu endereço a fim de receber futuras notificações, 

visando resguardar o pactuado, não podendo o devedor valer-se de sua 

própria torpeza, consta ainda às págs. 40/41 instrumento de protesto. 

Ante o exposto, DEFIRO o pedido formulado na inicial, para o fim de 

DETERMINAR a busca e apreensão do seguinte bem móvel e seus 

respectivos documentos conforme art. 3º, §14, Decreto 911/69: Modelo: 

MONTANA LS 1.4 8V ECONOFLEX 2p Eta./Gas., Marca: CHEVROLET, 

Chassi: 9BGCA80X0DB244838, Ano Fabricação: 2013, Ano Modelo: 2013, 

Cor: BRANCA, Placa: OBE5782, Renavan: 00509706690. A propósito, 

nomeio como depositário fiel do bem móvel sobre o qual recai o ato de 

constrição judicial o representante legal da empresa requerente ou aquele 

indicado na petição inicial. Ao efetuar o cumprimento do mandado de 

busca e apreensão, deverá o requerido entregar o bem e seus 

respectivos documentos consoante dispõe o art. 3º, parágrafo 14 do 

Decreto-Lei nº 911/69. Lavre-se o termo de compromisso de depositário 

fiel do bem e expeça-se mandado de busca e apreensão. Cientifique-se o 

requerido para, querendo, dentro do prazo de 05 (cinco) dias da 

execução da liminar deferida nestes autos pague a integralidade da dívida 

conforme os valores apontados pela parte autora ocasião em que o bem 

lhe será restituído livre do ônus, bem como para que, no prazo de 15 

(quinze) dias, contados da execução da medida liminar, caso queira, 

apresente resposta [art. 3.º, §§ 1.º, 2.º e 3.º, do Decreto-lei n.º 911/69, de 

acordo com a nova redação que lhe foi dada pela Lei n.º 10.931/04]. 

Autorizo o concurso da força policial para assegurar o cabal cumprimento 

da medida de busca e apreensão. Defiro os benefícios inseridos no art. 

212 do CPC. Decorrido o prazo de 05 (cinco) dias permanecendo silente a 

parte requerida, caso requerido, voltem-me conclusos para apreciação do 

pedido de restrição judicial do bem móvel discutido nos autos. Expeça-se o 

necessário. Intime-se. Cumpra-se. Comodoro/MT, 28 de abril de 2020. 

(assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001044-18.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

OSVANDO TEOTONIO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001044-18.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:OSVANDO 

TEOTONIO DA SILVA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO 

DE JULIO PIOVEZAN 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: COMODORO - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 08/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO 

GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 78310-000 . 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: 1001048-55.2020.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

HELIO GOMES DE ARAUJO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA OAB - MT0022717A 

(ADVOGADO(A))

WESLLEY SILVA DE ARAUJO OAB - MT23215/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

PROCESSO n. 1001048-55.2020.8.11.0046 POLO ATIVO:HELIO GOMES DE 

ARAUJO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WESLLEY SILVA DE 

ARAUJO, LARYSSA ANANDA MENDES MOREIRA 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: COMODORO 

- J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO Data: 10/06/2020 Hora: 13:00 , no 

endereço: RUA PARÁ, S/N, MATO GROSSO, COMODORO - MT - CEP: 

78310-000 . 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: 8010020-02.2014.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

ODILA NELCI KRAMPE DONAT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO MOURA DE VARGAS OAB - MT14912/A-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))
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CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

8010020-02.2014.8.11.0046. REQUERENTE: ODILA NELCI KRAMPE DONAT 

REQUERIDO: OI MÓVEL S/A Vistos. Em se tratando de fase de 

cumprimento de sentença promovida em face da OI S/A, a partir da 

homologação do plano de recuperação judicial a que submetida, imperiosa 

a observância das conclusões emanadas daquele juízo através do Ofício 

nº 613/2018/OF, que dispõe sobre os procedimentos a serem seguidos 

para satisfação dos créditos existentes em face da recuperanda. Os 

processos que visem à satisfação de créditos concursais, com fato 

gerador anterior a 20/06/2016, devem prosseguir até a liquidação do valor 

devido e, após o trânsito em julgado de eventual impugnação à fase de 

cumprimento ou embargos à execução, deve ser expedida certidão de 

crédito para que o credor concursal possa habilitar-se naqueles autos 

para que o pagamento seja realizado na forma do plano homologado, 

devendo ser extinta a ação e vedada a realização de quaisquer atos de 

contrição. No caso dos autos, o crédito perseguido foi constituído em ação 

indenizatória, sendo relativo a fato jurídico ocorrido em momento anterior 

ao processamento do pedido de recuperação judicial, portanto, crédito 

concursal. Portanto, em se tratando de crédito concursal, como analisado, 

a atualização do valor deve se dar até 20.06.2016, com posterior 

habilitação na recuperação judicial. Ante o exposto, INDEFIRO o pedido de 

penhora via Bacenjud. Decorrido o prazo “in albis” para interposição de 

recurso, em havendo requerimento do exequente, expeça, desde já, 

certidão de crédito para o fim de que o exequente possa habilitá-lo perante 

o juízo da recuperação judicial. Empós, arquive-se os autos. Intime-se. 

Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 2020. (assinado 

digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000657-37.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PRACA CORDEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE COMODORO DECISÃO Processo: 

1000657-37.2019.8.11.0046. REQUERENTE: MARCELO ALVES PRACA 

CORDEIRO REQUERIDO: POLICIA CIVIL DO ESTADO DE MINAS GERAIS 

Vistos. Atento aos autos, DETERMINO que o requerente emende a inicial, 

para o fim de no prazo de 15 (quinze) dias: I - Retifique o polo passivo 

para o fim de incluir o Estado de Minas Gerais, pois conforme noticiado na 

exordial o Departamento de Trânsito em Minas Gerais trata-se de órgão 

público. II - Retifique o polo ativo para o fim de figurar também o 

proprietário, posto que figurando somente o condutor no pólo ativo da 

presente ação, esse não possui legitimidade para pleitear direito de 

terceiro - proprietário do veículo, vez que não houve a transferência deste 

nos órgãos de trânsito. Segundo dispõe o artigo 18 do Código de 

Processo Civil, ninguém poderá pleitear direito alheio em nome próprio, 

salvo quando autorizado pelo ordenamento jurídico. Cientifique-se na 

oportunidade o autor que o não cumprimento no prazo acima estabelecido 

acarretará no indeferimento da petição inicial conforme preceitua o art. 

321, parágrafo único, CPC. Cumpra-se. Comodoro-MT, 03 de fevereiro de 

2020. (assinado digitalmente) Antonio Carlos Pereira de Sousa Junior Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000051-09.2019.8.11.0046

Parte(s) Polo Ativo:

AMOGLIA & SANT ANNA LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RIAN DIULICE CORDEIRO DA SILVA OAB - MT0018139A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELDORADO COMERCIO E TRANSPORTES LTDA - ME (REQUERIDO)

 

Tendo restado negativo, a restrição judicial online, impulsiono o feito para 

intimar a parte autora para apresentar outros bens passíveis de penhora 

no prazo de 05 (cinco) dias.

Comarca de Jaciara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001170-79.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MATER CLIN CLINICA MATERNIDADE E PRONTO SS LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATA DE CAIRES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001170-79.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Presentes os requisitos legais (art. 260 do CPC), recebo a missiva 

precatória. Cumpra-se conforme deprecado, podendo a segunda via ou 

sua cópia servir de mandado e contrafé. Comuniquem-se, também, ao 

Juízo Deprecante todos os dados pertinentes, para os fins cabíveis, 

solicitando, se for o caso, os documentos faltantes, tudo de acordo com o 

estabelecido na CNGC/MT. Após, devolva-se com nossas homenagens. 

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

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000811-32.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VALDELICE FELIX ALCANGELO (AUTOR)

Parte(s) Polo Passivo:

CELIA FERREIRA FROES (REU)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO 

INTERESSADO)

FRANCISCA CLARA MORAES DE JESUS (CONFINANTES)

ADVOCACIA GERAL DA UNIAO (TERCEIRO INTERESSADO)

SELMA RODRIGUES DE ARRUDA (CONFINANTES)

ESTADO DE MATO GROSSO (TERCEIRO INTERESSADO)

ELIANE PEREIRA DE OLIVEIRA (CONFINANTES)

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (TERCEIRO INTERESSADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1000811-32.2020.8.11.0010 Valor da causa: R$ 60.000,00 ESPÉCIE: 

[Usucapião Extraordinária]->USUCAPIÃO (49) POLO ATIVO: Nome: 

VALDELICE FELIX ALCANGELO Endereço: RUA TOCANTINS, N 1037, 

SANTO ANTONIO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 POLO PASSIVO: 

Nome: CELIA FERREIRA FROES Endereço: AVENIDA ILIDIO MEINBERG 

PORTO, N 222, JARDIM APOLO I, SÃO JOSÉ DOS CAMPOS - SP - CEP: 

12224-310 FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DOS REUS atualmente em 

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

consoante consta da petição inicial a seguir resumida, para, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso queira, sob pena de serem 

considerados como verdadeiros os fatos afirmados na petição inicial, 

conforme documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do 

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

seguem descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:O 

requerente há 10 anos, tem a posse do terreno identificado como: Lote 24, 

Quadra 221, Bairro Santo Antônio, com área de 490,00 m² (quatrocentos e 

noventa metros quadrados), situado na Rua Tocantins, nº 1037, Bairro 

Santo Antônio em Jaciara - MT, de propriedade do requerido conforme 

matrícula anexo. Referida posse é exercida de forma ininterrupta, mansa, 

pacífica (eis que jamais recebeu qualquer oposição/notificação por parte 

do proprietário e/ou terceiros durante todo aquele período); e com ânimo 

de proprietário (animus domini), eis que exerceu e exerce, de forma 

pública e notória, e durante todo o período, todas as 

prerrogativas/poderes inerentes ao domínio do bem imóvel DECISÃO: 

Cite(m)-se por correio aquele(s) em cujo nome estiver registrado o imóvel 

usucapiendo (CPC, artigo 247).Citem-se pessoalmente os confinantes do 
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referido imóvel, exceto se o objeto da presente ação for unidade 

autônoma de prédio em condomínio, caso em que tal citação é dispensada 

(CPC, artigo 246, § 3º).Por edital, com prazo de 30 (trinta) dias, citem-se 

os réus em lugar incerto e os eventuais interessados (CPC, artigo 259, 

inciso I).Por via sistema, intimem-se para manifestar interesse na causa, 

os representantes da Fazenda Pública da União, do Estado e do 

Município.Após, não sendo apresentada contestação pelos requeridos e 

confinantes citados por edital, nomeio a defensoria pública como curador 

especial para representa-los em juízo, conforme preceitua o artigo 72, 

inciso II, do CPC.Com a chegada das contestações, intime-se à parte 

autora para impugná-la, no prazo legal. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA SCHUENQUENER MELO DE 

ALMEIDA, digitei. JACIARA, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002430-31.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE JACIARA - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIA AILI FERREIRA DE MELO OAB - MT0017119A-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JATEX - JACIARA TEXTIL LTDA - EPP (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JACIARA 1ª VARA CÍVEL DE JACIARA AVENIDA ZÉ DE BIA, S/N, JARDIM 

AEROPORTO II, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

PRAZO DE 30 DIAS EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) DE 

DIREITO LAURA DORILÊO CÂNDIDO PROCESSO n. 

1002430-31.2019.8.11.0010 Valor da causa: R$ 981,27 ESPÉCIE: [Taxa de 

Licenciamento de Estabelecimento]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO 

ATIVO: Nome: MUNICÍPIO DE JACIARA - MT Endereço: desconhecido 

POLO PASSIVO: Nome: JATEX - JACIARA TEXTIL LTDA - EPP Endereço: 

RUA GUAIANASES, 1311, CENTRO, JACIARA - MT - CEP: 78820-000 

FINALIDADE: EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, apresentar resposta, caso 

queira, sob pena de serem considerados como verdadeiros os fatos 

afirmados na petição inicial, conforme documentos vinculados disponíveis 

no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, 

cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

RESUMO DA INICIAL: Trata-se de demanda de execução fiscal para 

cobrança de divida de tributos devido a Edilidade Municipal cujo valoR está 

expresso na CDA DECISÃO: Desta forma, caso inexitosa a tentativa de 

citação por oficial de justiça, defiro a citação por edital do executado com 

prazo de 30 (trinta) dias.Decorrido o prazo sem comparecimento do 

executado, nomeio a Defensoria Pública como sua curadora especial, 

conforme preceitua o artigo 72, inciso II, do CPC, devendo ser intimada 

após a penhora de bens.Decorrido o prazo, vista à exequente para requer 

o que de direito, no prazo de 30 (trinta) dias.Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo para contestação é contado do término do prazo deste edital. 2. Não 

sendo contestada a ação, o réu será considerado revel e presumir-se-ão 

aceitos como verdadeiros os fatos alegados pela parte autora (art. 344, 

do CPC). Os prazos contra o revel que não tenha advogado constituído 

nos autos contarão da data da publicação do ato no Diário de Justiça 

Eletrônico - DJe (art. 346, do CPC). 3. A contestação deverá ser assinada 

por advogado ou por defensor público. 4. O prazo será contado em dobro 

em caso de réu (s) patrocinado pela Defensoria Pública (art. 186 do CPC) 

ou Escritórios de Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 

186 CPC) e caso o requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou 

o Ministério Público (art. 186 do CPC). E, para que chegue ao 

conhecimento de todos e que ninguém, no futuro, possa alegar ignorância, 

expediu-se o presente Edital que será afixado no lugar de costume e 

publicado na forma da Lei. Eu, GERALDA SCHUENQUENER MELO DE 

ALMEIDA, digitei. JACIARA, 28 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) 

Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003349-20.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

BERNADETE LOURDES SIMIONATO TORREZAN (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDINEZ DA SILVA PINTO JUNIOR OAB - MT8143/A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003349-20.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de concessão de aposentadoria por idade rural 
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proposta por Bernadete Lourdes Simionato Torrezan contra Instituto 

Nacional do Seguro Social - INSS, todos qualificados na petição inicial. O 

recebimento da petição inicial e concessão de justiça gratuita à requerente 

ocorreram no pronunciamento de id. 29778562. Citada pelo sistema, a 

autarquia requerida ofereceu contestação ao id. 31259295 não arguindo 

questões prévias ao mérito e contrapondo-se à pretensão autoral. A 

requerente impugnou a peça defensiva ao id. 31538477, rebatendo as 

teses defensivas e ratificando os termos de sua pretensão. Os autos 

vieram conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Passo a sanear e 

organizar o processo nos termos do artigo 357 do CPC. As partes são 

legítimas e estão bem representadas. Pressupostos processuais de 

validade e existência da relação processual presentes. Inexistem 

preliminares ou prejudiciais de mérito à serem analisadas. Portanto, dou o 

feito por saneado, fixando como ponto controvertido a demonstração dos 

requisitos para obtenção do benefício. Analisando detidamente os autos, 

verifico a necessidade de realização de audiência para comprovação da 

qualidade de segurado rural da parte autora. Assim, defiro a produção de 

prova testemunhal. Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 

02 de julho de 2020 às 16h. Determino o comparecimento pessoal da parte 

autora para prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do 

disposto no § 1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da 

intimação desta decisão, as partes possuem o prazo de 05 (cinco) dias 

para juntarem nos autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos 

termos dos artigos 357, § 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento 

das testemunhas à audiência ser promovido pela parte autora, 

independente de intimação, nos termos do art. 455 e parágrafos, do 

Código de Processo Civil. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário 

e com as cautelas de estilo. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Laura Dorilêo 

Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001095-74.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

REI EMPREENDIMENTOS LTDA (EXEQUENTE)

MASTER CONSTRUTORA, INCORPORADORA E NEGOCIOS IMOBILIARIOS 

LTDA (EXEQUENTE)

SOLIDA EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA (EXEQUENTE)

ANTARES EMPREENDIMNETOS IMOBILIARIOS LTDA (EXEQUENTE)

JM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARINILSON GONCALVES MARIANO OAB - GO18478 (ADVOGADO(A))

JULIANA LAZARA ALVARENGA MONTALVAO SILVA OAB - GO40273 

(ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO MURICY MONTALVAO OAB - GO24294 

(ADVOGADO(A))

RAFAEL EDUARDO DA SILVA COSTA OAB - GO39111 (ADVOGADO(A))

MICHELLE DE CASTRO CINTRA OAB - GO48624-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOAO GOMES VIANA FILHO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001095-74.2019.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de pedido de penhora requerido pela parte exequente à ID. 

30800583, solicitando o bloqueio de saldo em contas bancárias da parte 

executada, tendo em vista que ainda não adimpliu o crédito que se 

encontra em execução. Deve ser consignado que o artigo 835 do CPC 

declara qual ordem de preferência para a realização da penhora. Posto 

isto, defiro a penhora online no valor de R$ 16.934,15 (dezesseis mil 

novecentos e trinta e quatro reais e quinze centavos) na conta da parte 

executada: JOAO GOMES VIANA FILHO inscrito no CPF sob o n° 

022.829.221-23. Nesta oportunidade, anexo a esta decisão o recibo de 

protocolo de bloqueio de valores que, confirmados, deverão ficar 

indisponibilizados. Os autos permanecerão no gabinete até que se 

processe a ordem perante as instituições financeiras por meio do Banco 

Central. Em sendo positivo o bloqueio, os valores serão transferidos para 

a Conta Única do Poder Judiciário. Considerar-se-á efetuada a penhora 

quando confirmado o bloqueio do dinheiro, valendo como termo dela o 

protocolo emitido pelo sistema BACENJUD, que será juntado aos autos. 

Juntado aos autos o protocolo do bloqueio, a parte executada deverá ser 

intimada para, querendo, manifestar nos autos no prazo de 15 (quinze) 

dias (art. 917, §1º, do CPC). Caso o valor bloqueado seja irrisório com 

relação ao valor do débito, desbloqueie-se a importância tendo em vista 

que, nos termos do artigo 836 do CPC, não se 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. Por 

fim, restando a diligência infrutífera, indique a credora outros bens da 

parte devedora que possam ser penhorados, no prazo de 15 (quinze) 

dias, ou ainda, COMPROVE o exaurimento de todas as diligências 

extrajudiciais possíveis sem logração de êxito, sob pena de suspensão do 

feito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Jaciara/MT, 

28 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000836-45.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDELZITA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1000836-45.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de AÇÃO DE PENSÃO POR MORTE, ajuizada por EDELZITA DOS 

SANTOS SILVA em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – 

INSS, partes devidamente qualificadas nos autos, em que a parte autora 

alega que conviveu com o Sr. ANTONIO JOSÉ DA SILVA até a data de seu 

falecimento, em 28/04/2018, do qual alega que dependia economicamente. 

Recebida a inicial, deferiu-se os benefícios da assistência judiciária 

gratuita e, ainda, determinou-se a citação do requerido para apresentar 

resposta (ID. 30668735). O requerido apresentou sua defesa à ID. 

31499312. Logo em seguida, adveio a impugnação à contestação (ID. 

31564830). Vieram os autos conclusos. É o que merece registro. Decido. 

Nos termos do Art. 357, caput e incisos, do Código de Processo Civil, 

passo a sanear o feito. Partes legítimas e bem representadas. 

Pressupostos processuais de validade e existência da relação processual 

presentes. Com efeito, DECLARO O FEITO SANEADO, fixando como ponto 

controvertido os requisitos legais do benefício previdenciário em tela, 

quais sejam: a) qualidade de segurado do instituidor da pensão por morte; 

b) qualidade de dependente da autora em face do segurado. Analisando 

detidamente os autos, verifico a necessidade de realização de audiência, 

para comprovação da convivência da requerente com o de cujus, 

ratificando, assim, sua dependência econômica. Desta forma, DESIGNO a 

audiência de instrução e julgamento para o dia 09 de julho de 2020, às 

13h30min. Determino o comparecimento pessoal da parte autora para 

prestar depoimento pessoal, intimando-a e advertindo-a do disposto no § 

1º do artigo 385 do Código de Processo Civil. A contar da intimação desta 

decisão as partes possuem o prazo de 15 (quinze) dias para juntarem nos 

autos o rol das testemunhas a serem ouvidas, nos termos dos artigos 357, 

§ 4º e 450 do CPC, devendo o comparecimento das testemunhas à 

audiência ser promovido pela parte autora, independente de intimação, nos 

termos do art. 455 e parágrafos, do Código de Processo Civil. Intimem-se. 

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

Providências Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza 

de Direito

Decisão Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001179-41.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEIRISON CORREIA DE MORAES (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DECISÃO Processo: 1001179-41.2020.8.11.0010. Vistos etc. 

Trata-se de DIVÓRCIO LITIGIOSO c/c REGULAMENTAÇÃO DE GUARDA E 

ALIMENTOS ajuizada por LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES MORAES, 

representando, ainda, os interesses do menor LANNA DOS SANTOS 
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MORAES, em face de CLEIRISON CORREIA DE MORAES, visando, 

liminarmente, a concessão da guarda provisória, regularizando a situação 

de fato já existente, bem como a fixação de alimentos provisórios a serem 

pagos pelo requerido. Com a inicial, vieram documentos. Vieram os autos 

conclusos. É o relatório. Fundamento e decido. Processo em segredo de 

justiça. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do artigo 319 do 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no artigo 330 do Código de Processo Civil, com 

fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo codex, RECEBO a petição 

inicial. Defiro os benefícios da gratuidade de justiça. Com relação ao 

pedido de alimentos provisórios, considerando o binômio necessidade e 

possibilidade, e a ausência de maiores elementos quanto aos reais ganhos 

do requerido, fixo os alimentos provisórios em 32,0% (trinta e dois por 

cento) do valor do salário mínimo vigente, o que equivale, atualmente, a 

quantia de R$ 334,40 (trezentos e trinta e quatro reais e quarenta 

centavos), a ser pago em favor da menor até o dia 10 (dez) de cada mês 

a partir da citação, bem como 50% (cinquenta por cento) das despesas 

extraordinárias. Ainda, observando-se as informações trazidas à luz, não 

resta dúvida de que, neste momento, o deferimento do pedido de guarda 

provisória do infante LANNA DOS SANTOS MORAES, em favor da 

requerente traz reais vantagens, especialmente porque regulariza a 

situação fática existente, uma vez que é a genitora, ora requerente, quem 

detém a guarda de fato. Isso porque, estando o beneficiário em 

segurança, pode a marcha processual transcorrer de forma tal que a 

parte requerida usufrua de seu direito constitucional de ampla defesa, com 

todas as prerrogativas que o rito ordinário lhe permite. Assim, com 

fundamento no art. 33 e seguintes da Lei nº 8.069/90, CONCEDO a guarda 

provisória de LANNA DOS SANTOS MORAES à genitora, ora requerente, 

LUCIANA DOS SANTOS FERNANDES MORAES. É certo que o interesse do 

filho é o princípio norteador das disposições relativas ao poder familiar, 

não se poderia admitir a exclusão de um dos pais da vida do filho, somente 

pelo fato da não-convivência, sendo certo que o pai não-convivente, além 

de manter intacta a titularidade do poder familiar, conserva faculdades e 

obrigações de significativa importância para a relação paterno-filial, dentre 

as quais o dever de visita, que é concebido como extensão da função de 

ter o filho em companhia e adquire especial importância nos casos de não 

convivência. De fato, não se pode admitir que a criança seja privada da 

companhia paterna, essencial à formação integral e saudável de sua 

personalidade, sem justo e fundado motivo. Fixo, pois, o direito de visitas 

do genitor a ser exercido, em finais de semana alternados (sexta à 

domingo), nos períodos de férias escolares alternados e, em feriados 

prolongados, também alternados. Nesse contexto, entendo ser necessária 

a tentativa de conciliação entre as partes, pois além de fomentar a 

pacificação social dos conflitos, contribui para a célere resolução da lide, 

possibilitando às partes a formalização de acordo que melhor atenda seus 

interesses, bem como, dos envolvidos. Remetam-se os presentes autos 

ao CEJUSC, para que sejam as partes intimadas para comparecimento em 

audiência de tentativa de conciliação a ser designada. Cite-se o requerido, 

observando o disposto no artigo 247, inciso I, do NCPC, com a faculdade 

do artigo 212, §2º, do mesmo Diploma Processual Civil, para que 

compareça à audiência designada, acompanhado de advogado, com 

antecedência mínima de 15 (quinze) dias (artigo 695, §2º do NCPC), bem 

como para apresentar contestação, no prazo previsto no artigo 335. 

Havendo desinteresse pelo requerido na realização da audiência, deverá 

peticionar com 10 (dez) dias de antecedência, a contar da data da 

audiência (NCPC §5º do artigo 334). Consigne-se no mandado que, o não 

comparecimento injustificado da requerente ou do requerido à audiência 

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

aplicada multa, nos termos do art. 334, §8º do NCPC, ainda, que não sendo 

contestada a ação, presumir-se-ão aceitos como verdadeiros os fatos 

articulados pelo Autor (NCPC art. 344). Havendo acordo entre as partes, 

dê-se vista dos autos ao MPE, após, conclusos para homologação. Por 

oportuno, notifique-se a equipe multidisciplinar para, no prazo de 30 (trinta) 

dias, realizar o estudo psicossocial no domicílio das partes, 

deprecando-se, se necessário for. Expeça-se o competente Termo de 

Compromisso de Guarda e Responsabilidade, salientando-se que o 

Estatuto da Criança e do Adolescente estabelece que a guarda é instituto 

precário, podendo ser revogada a qualquer tempo, conforme a alteração 

das circunstâncias de fato. Ciência ao MPE. Cumpra-se, expedindo o 

necessário e com as cautelas de estilo. Às providências. Jaciara/MT, 28 

de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002307-33.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA JOSE ALVES DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SANDRA MARA DE LIMA RIGO OAB - MT0013090S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002307-33.2019.8.11.0010 Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária de restabelecimento de auxílio-doença ou concessão 

de aposentadoria por invalidez proposta por Maria José Alves do 

Nascimento contra Instituto Nacional do Seguro Social - INSS, qualificados 

na petição inicial. A requerente alega, em síntese, que possui patologias 

que lhe retiram condições para o exercício de atividades laborativas, tendo 

a autarquia requerida lhe concedido o benefício de auxílio-doença, porém 

o cessado após constatação equivocada de capacidade em perícia 

administrativa. Pede a concessão de tutela de urgência. I – Levantamento 

do sobrestamento: O feito foi suspenso em virtude de pedido alternativo 

da requerente de implantação do benefício de auxílio-acidente e afetação 

de processos com tema correlato pelo egrégio STJ (id. 24405432). 

Todavia, com a desistência do pedido ao id. 29079763 o motivo da 

suspensão foi superado, razão pela qual procedo ao levantamento do 

sobrestamento, devendo o feito ter prosseguimento normal. II - Do pedido 

de concessão de tutela provisória de urgência de natureza antecipada. 

Sobre a concessão da tutela de urgência de natureza antecipada (art. 

300, caput e §3º do CPC), desfilam os denodados Fredie Didier Jr., Paula 

Sarno Braga e Rafael Alexandria de Oliveira, na obra: Curso de Direito 

Processual Civil, Teoria da Prova, Direito Probatório, Decisão, Precedente, 

Coisa Julgada e Tutela Provisória, Conforme o CPC e as Leis n.º 

13.015/2014 (Recursos de Revista Repetitivos) e 13.058/2014, edição 

2015, Ed. Juspodivm, pág. 572, verbis: A principal finalidade da tutela 

provisória é abrandar os males do tempo e garantir a efetividade da 

jurisdição (os efeitos da tutela). Serve, então, para redistribuir, em 

homenagem ao princípio da igualdade, o ônus do tempo do processo, 

conforme célebre imagem de Luiz Guilherme Marinoni. Se é inexorável que 

o processo demore, é preciso que o peso do tempo seja repartido entre as 

partes, e não somente o demandante arque com ele. Esta é a tutela 

antecipada, denominada no CPC-2015 como ‘tutela provisória’. A tutela 

provisória confere a pronta satisfação ou a pronta asseguração. A 

decisão que concede tutela provisória é baseada em cognição sumária e 

dá eficácia imediata à tutela definitiva pretendida (satisfativa ou cautelar). 

Por ser provisória, será substituída por uma tutela definitiva, que a 

confirme, revogue ou modifique. Não menos festejado, o autor José Miguel 

Garcia Medina, em comentário ao art. 300 do CPC, notadamente na Obra: 

Novo Código de Processo Civil Comentado, Com Remissões e Notas 

Comparativas ao CPC/1973, 3ª edição da obra Código de Processo Civil 

Comentado, reescrita de acordo com a Lei 13.105, de 16.03.2015, Revista 

dos Tribunais, p. 475, ensina: X. Antecipação dos efeitos da tutela em 

ações de conhecimento declaratórias e constitutivas. Admite-se a 

antecipação de tutela em qualquer modalidade de ação, inclusive 

declaratórias e constitutivas. Não se antecipa a própria declaração ou 

constituição, mas efeitos da sentença declaratória ou constitutiva. Pois 

bem. Aplicando-se o exposto ao caso concreto, denoto a ausência do 

requisito do periculum in mora, considerando que o benefício de 

auxílio-doença encontra-se cessado desde abril de 2018 (id. 24390014), 

tendo a requerente ingressado com a ação somente 01 (um) ano e 05 

(cinco) meses depois. Desta forma, a situação não é atual e o lapso 

aguardado pela parte para busca da tutela jurisdicional vai à contramão da 

alegada urgência em receber o benefício. Portanto, ausente um dos 

requisitos e sabendo-se da necessidade da presença cumulativa deles, 

indefiro o pedido de concessão de tutela de urgência. III – Da decisão 

inicial de conteúdo positivo. Firmada a competência deste Juízo, forte na 

competência excepcional do §3º do artigo 109 da Constituição Federal. 

Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do Art. 319 do Novo 

Código de Processo Civil, assim como foi observada a determinação posta 

no Art. 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o caso de 

aplicação do disposto no Art. 330 do NCPC, com fundamento no disposto 

no Art. 334 do mesmo codex, recebo a petição inicial e emenda. Defiro o 
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pedido do benefício da assistência judiciária gratuita nos termos do artigo 

5º, inciso LXXIV, da CF e artigo 98 do CPC. Por outro lado, oportuno 

consignar que é desnecessária a designação de audiência conciliatória, 

nos moldes do artigo 334 do Código de Processo Civil, vez que, em feitos 

como tais, a parte requerida não costuma transacionar e nem comparecer 

a tal ato. Ainda, em consonância com a Recomendação Conjunta nº 01, de 

15/12/2015 do CNJ, que dispõe sobre a adoção de procedimentos 

uniformes nas ações judiciais que envolvam a concessão de benefícios 

previdenciários de aposentadoria por invalidez, auxílio-doença e auxílio 

acidente, determino a realização de perícia. Assim, em razão da suposta 

patologia que está acometido a parte requerente, nomeio a Dra. Soraya 

Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço profissional na Rua: 

Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 78005-730, que 

deverá cumprir o encargo independente de compromisso, sob a fé do seu 

grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda disponibilizada perante este 

juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 10h45. Levando-se em consideração 

a complexidade da perícia, o rol de quesitos formulados pelas partes e o 

grau de especialização do perito, fixo os honorários periciais no valor de 

R$ 420,00 (quatrocentos e vinte reais), obedecendo ao disposto no artigo 

28 da Resolução nº 305/2014 do Conselho da Justiça Federal. Os 

honorários serão revertidos em favor do perito e deverão ser custeados 

pela Justiça Federal, nos termos da referida Resolução, tendo em vista a 

gratuidade da justiça. Com efeito, a intimação deverá seguir acompanhada 

de cópia desta decisão e de eventuais quesitos apresentados pelas 

partes, assim como da expressa menção à necessidade de comunicação 

a este Juízo da data do exame, assegurando-se ao profissional, a 

qualquer tempo, a consulta aos autos, assim como, desde já, agende data 

para a realização da perícia, devendo as partes serem intimadas nos 

termos do artigo 474 do Código de Processo Civil, momento em que estas 

e seus assistentes poderão acompanhar o ato e utilizarem a faculdade 

contida no artigo 469 do mesmo diploma legal. Ressalto que o laudo pericial 

deverá responder de maneira satisfatória os quesitos apresentados. 

Passo a formular os quesitos do Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é 

a idade, profissão, a atividade habitual, a renda mensal (ou o meio de 

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

pericianda está atualmente trabalhando? Em que? Alternativamente: 

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

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

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

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

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

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

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

pericianda tem pleno e efetivo acesso a tratamentos, aparelhos e 

remédios adequados que possibilitem que ela continue a trabalhar 

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

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

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

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

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

capacidade para o trabalho, se forem seguidas as prescrições médicas 

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

incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício NB 

131.37557.31-2, bem como eventuais perícias administrativas e/ou 

informes dos sistemas informatizados relacionadas as pericias médicas 

realizadas. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido 

Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-68 USUCAPIÃO

Processo Número: 1000149-68.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO ASSIS DE ARRUDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS AUGUSTO MALHEIROS FERNANDES DE SOUZA OAB - 

MT3988-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESPÓLIO DE DHEMER JOÃO MIGUEL DALL´AGNOL (LITISCONSORTES)

ROBERSON CARLOS DE OLIVEIRA PEREIRA (LITISCONSORTES)

VALDEMES LUIZ DE FRANCA (LITISCONSORTES)

CICAT AGRO PECUARIA LTDA (LITISCONSORTES)

LUCIANE PIRES DE SOUZA (LITISCONSORTES)

Magistrado(s):

LAURA DORILÊO CÂNDIDO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1000149-68.2020.8.11.0010 Vistos e examinados. 

Trata-se de ação de usucapião proposta por Francisco Assis Arruda 

contra CICAT – Agropecuária LTDA, qualificados na petição inicial. 

Examinando a inicial, verificou-se a necessidade da juntada de 

documentos idôneos a comprar a insuficiência de recursos para 

deferimento de justiça gratuita ao autor, indicação do representante da 

pessoa jurídica requerida e juntada da procuração outorgada ao advogado 

do requerente (id. 28401327). Instado a emendar/completar a exordial, o 

autor quedou-se inerte (id. 31593156). Os autos vieram conclusos. É o 

relatório. Fundamento e decido. O requerente foi devidamente intimado 

acerca da necessidade de emendar/completar a inicial, porém permaneceu 

silente, desafiando o indeferimento da inicial nos termos dos artigos 321, 

parágrafo único e 330, inciso IV, ambos do CPC. Ante ao exposto, indefiro 

a petição inicial com fulcro nos artigos 321, parágrafo único e 330, inciso 

IV, ambos do CPC e declaro o feito extinto sem resolução de mérito nos 

termos artigo 485, inciso I, também do CPC. Deixo de condenar o 

requerente ao pagamento de custas, taxas e despesas processuais e 

honorários advocatícios, considerando que a triangularização processual 

não fora formada. Publique-se e intimem-se. Havendo o trânsito em 

julgado, certifique-se e arquivem-se os autos com as anotações e baixas 

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

estilo. Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Laura Dorilêo Cândido Juíza de 

Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001453-73.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001453-73.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

JANETH M NAOUM DO VALLE, MOUNIR NAOUM, CLAUDIA NAOUM 

CASTRO, WILLIAM HABIB NAOUM, GEORGES HABIB NAOUM, GEORGES 

HABIB NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Como cediço, os executados estão em 

recuperação judicial ainda em trâmite perante este Juízo. Destarte, 

intime-se o exequente para informar acerca possibilidade de habilitar o 

crédito junto ao juízo universal da recuperação. Cumpra-se. JACIARA, 22 

de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001449-36.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:
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ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

GEORGES HABIB NAOUM (EXECUTADO)

MOUNIR NAOUM (EXECUTADO)

USINA PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO 

JUDICIAL (EXECUTADO)

CLAUDIA NAOUM CASTRO (EXECUTADO)

GEORGES HABIB NAOUM JUNIOR (EXECUTADO)

WILLIAM HABIB NAOUM (EXECUTADO)

JANETH M NAOUM DO VALLE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA DESPACHO Processo: 1001449-36.2018.8.11.0010. 

EXEQUENTE: ESTADO DE MATO GROSSO EXECUTADO: USINA 

PANTANAL DE ACUCAR E ALCOOL LTDA - EM RECUPERACAO JUDICIAL, 

WILLIAM HABIB NAOUM, JANETH M NAOUM DO VALLE, MOUNIR NAOUM, 

GEORGES HABIB NAOUM, CLAUDIA NAOUM CASTRO, GEORGES HABIB 

NAOUM JUNIOR Vistos, etc. Como cediço, os executados estão em 

recuperação judicial ainda em trâmite perante este Juízo. Destarte, 

intime-se o exequente para informar acerca possibilidade de habilitar o 

crédito junto ao juízo universal da recuperação. Cumpra-se. JACIARA, 22 

de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1002765-50.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILZA MARIA DE MACEDO (INVENTARIANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALDELI CLAUDIA DE OLIVEIRA OAB - MT25331/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO MACEDO (ESPÓLIO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1002765-50.2019.8.11.0010 Requerente: ILZA MARIA 

MACEDO De cujus: ANTONIO MACEDO Vistos em correição, Trata-se de 

inventário proposto por Ilza Maria Macedo, tendo em vista a partilha dos 

bens deixados por Antônio Macedo. A requerente, genitora do de cujus, 

narra que o falecido residia consigo e era dependente deste. Afirma que 

Antônio deixou três filhos e bens a inventariar, dentre eles 50% de uma 

residência sub judice, localizada nesta Comarca. Intimada para juntar aos 

autos matrícula do imóvel, a autora pugnou pela retirada dos autos do 

referido imóvel, uma vez que não encontraram registros, tendo sido 

informado pela prefeitura que provavelmente se trata de grilagem. Na 

oportunidade a requerente informou que os filhos do falecido ingressaram 

com ação de inventário, visando à partilha dos mesmos bens descritos 

nos presentes autos, pugnando seja o referido processo incorporado a 

este para que todos tenham seus direitos resguardados. É o relato. 

Fundamento e decido. Pois bem, o art. 617 do CPC estabelece rigorosa 

escala legal de preferência para a nomeação do inventariante. Vejamos: 

Art. 617. O juiz nomeará inventariante na seguinte ordem: I - o cônjuge ou 

companheiro sobrevivente, desde que estivesse convivendo com o outro 

ao tempo da morte deste; II - o herdeiro que se achar na posse e na 

administração do espólio, se não houver cônjuge ou companheiro 

sobrevivente ou se estes não puderem ser nomeados; III - qualquer 

herdeiro, quando nenhum deles estiver na posse e na administração do 

espólio; IV - o herdeiro menor, por seu representante legal; V - o 

testamenteiro, se lhe tiver sido confiada a administração do espólio ou se 

toda a herança estiver distribuída em legados; VI - o cessionário do 

herdeiro ou do legatário; VII - o inventariante judicial, se houver; VIII - 

pessoa estranha idônea, quando não houver inventariante judicial. O 

referido artigo indica que o juiz deverá nomear inventariante observando a 

preferência das pessoas mencionadas nos incisos. Por sua vez, o artigo 

1.829 do Código Civil, preceitua que a sucessão legítima defere-se na 

ordem seguinte: I - aos descendentes, em concorrência com o cônjuge 

sobrevivente, salvo se casado este com o falecido no regime da 

comunhão universal, ou no da separação obrigatória de bens (art. 1.640, 

parágrafo único); ou se, no regime da comunhão parcial, o autor da 

herança não houver deixado bens particulares; II - aos ascendentes, em 

concorrência com o cônjuge; III - ao cônjuge sobrevivente; IV - aos 

colaterais. Assim, considerando a escala de preferência e tendo a 

requerida REGIANE SEBASTIÃO MACEDO pugnado pela sua nomeação 

como inventariante nos autos de número 1003227 -97.2019.8.11.0010, 

nomeio-a inventariante, nos termos do artigo 617, II, do NCPC, que intimada 

da nomeação, prestará, dentro de cinco (05) dias, o compromisso de bem 

e fielmente desempenhar o encargo, bem como, para apresentar as 

primeiras declarações no prazo de vinte (20) dias, tomando-se por termo, 

acompanhadas dos documentos cadastrais e fiscais dos bens 

inventariados, e certidões negativas, excetuando-se aquelas que já 

tenham sido apresentadas na inicial, lavrando-se termo circunstanciado 

em Cartório (art. 620, do NCPC). Citem-se, após, o órgão do Ministério 

Público e os interessados não-representados, se for o caso, bem como as 

Fazendas Públicas Municipal, Estadual e Federal (art. 626, do NCPC), 

manifestando-se elas sobre os valores e podendo, se deles discordar, 

juntar prova de cadastro, em vinte (15) dias (artigo 629, do NCPC) ou 

atribuir valores, que poderão ser aceitos pelos interessados (artigo 634, 

do NCPC), manifestando-se expressamente. Cite(m)-se, também, o(s) 

outro(s) herdeiro(s), se já não estiver(em) representado(s) por advogado. 

Caso comporte citação editalícia, desde já consigno o prazo de vinte dias. 

Havendo concordância, quanto às primeiras declarações e quanto aos 

valores, iniciais ou atribuídos, às últimas declarações (CPC, artigo 628) e 

digam, em quinze (15) dias (artigo 637, do NCPC). Se concordes, ao 

cálculo e digam, em cinco (05) dias (artigo 638, do NCPC). Após, 

recolhidos os impostos devidos e encartados os comprovantes e as 

certidões negativas, à conclusão. Defiro os benefícios da assistência 

judiciária gratuita. Cumpra-se. Jaciara/MT, 17 de abril de 2020. Pedro Flory 

Diniz Nogueira Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001349-47.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO DE LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

CARMEN ENCARNACAO PARRON LIMA (ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIELLY GARCIA DE LIMA OAB - MT20874/O (ADVOGADO(A))

SILVIA MARIA DA COSTA GARCIA OAB - MA10104 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB MEDICO LTDA 

(ADMINISTRADOR(A) JUDICIAL)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLICIA LUPINETT FERNANDES OAB - MT21899/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001349-47.2019.8.11.0010 Requerente: JOÃO DE 

LIMA Requerida: UNIMED RONDONOPOLIS COOPERATIVA DE TRAB 

MÉDICO LTDA Vistos e examinados, João de Lima ajuizou a presente ação 

de obrigação de fazer c/c indenização por danos morais e materiais em 

benefício de sua esposa Carmem Encarnação Parron Lima e em face de 

Unimed Rondonópolis – Cooperativa de Trabalho Médico Atendimento, 

almejando a concessão da tutela de urgência para determinar que o 

requerido forneça tratamento domiciliar – Home Care à requerente, no 

prazo de 24 (vinte e quatro) horas, sob pena de multa diária de R$ 

10.000,00 (dez mil reais). Alega que é segurado pelo plano de saúde 

demandado e possui a esposa como dependente, a qual é portadora de 

doença de Alzheimer, síndrome de Imobilidade (CID S72, CID10 -G30) e 

recentemente sofreu uma fratura no fêmur, necessitando do atendimento 

domiciliar, conforme prescrição médica acostada ao pedido. Contudo, o 

atendimento foi negado pelo plano de saúde sob a justificativa de que os 

serviços não seriam cobertos pelo contrato (cláusula XII, 12.1, alínea a e 

b). A tutela de urgência foi deferida para o fim específico de determinar 

que a requerida fornecesse atendimento domiciliar – Home Care à paciente 

Carmen Encarnação Parron Lima. Inconformada com a decisão, a 

requerida interpôs agravo de instrumento (id. 21619569), ao qual foi 

negado provimento. A id. 26151813 o autor informou o falecimento da 

companheira do requerente, restando, assim, prejudicado o pedido de 

obrigação de fazer. Postulou pelo prosseguimento do feito no que 

concerne aos danos morais, inclusive com relação ao descumprimento 

parcial da liminar. Por um equívoco este juízo determinou a suspensão do 

feito em razão da morte da senhora Carmem (id. 28582152). Intimado, o 

requerente pugnou pelo prosseguimento do feito, tendo em vista que quem 

faleceu não é parte ativa no processo e sim dependente do autor no plano 

de saúde. Uma vez que a senhora Carmem era dependente do autor no 

plano de saúde e não parte da presente demanda, não há que se falar na 

suspensão do feito. Assim, constatado o equívoco da decisão que 

determinou a suspensão do feito, revogo-a. Remetam-se os autos ao 
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Cartório Distribuidor para excluir do polo ativo da ação a senhora Carmem 

e incluir o autor João de Lima. Cumpra-se a decisão anterior, remetendo o 

feito ao CEJUSC para designação de audiência de tentativa de conciliação. 

Intimem-se. Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002927-45.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE MOREIRA DE SOUZA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

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

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1002927-45.2019.8.11.0010 Requerente: JOSE 

MOREIRA DE SOUZA Requerido: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A Vistos em correição, Trata-se de ação 

declaratória de inexistência de débito com indenização por danos morais e 

pedido de tutela de urgência, proposta por José Moreira de Souza em 

desfavor da Energisa Mato Grosso – Distribuidora de Energia S.A. 

Infere-se dos autos que o requerente pugnou pela desistência da ação (id. 

27476177). É o relatório. Passo a decidir. Pois bem, considerando que o 

requerido não foi sequer citado, desnecessária sua aquiescência quanto 

ao pedido de desistência. Portanto, em conformidade com a legislação 

vigente, torna-se determinante a extinção do processo, conforme 

inteligência do artigo 485, VIII, do Código de Processo Civil: Art. 485 - O juiz 

não resolverá o mérito quando: VIII – homologar a desistência da ação. 

Não havendo óbice ao pedido formulado, a homologação do pedido de 

extinção é medida que se impõe. DISPOSITIVO. Ante o exposto, homologo 

a desistência do feito e, por consequência, JULGO EXTINTO o processo 

sem resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII, do Código de 

Processo Civil. Presentes os requisitos legais, defiro ao requerente o 

pedido de assistência judiciária gratuita. Nos termos do que dispõe o artigo 

90 do CPC, condeno o autor ao pagamento de custas. As obrigações 

decorrentes de sua sucumbência ficarão sob condição suspensiva de 

exigibilidade e somente poderão ser executadas se, nos cinco anos 

subsequentes ao trânsito em julgado desta sentença, o credor demonstrar 

que deixou de existir a situação de insuficiência de recursos (art. 98, § 3º, 

do CPC). Aguarde-se o trânsito em julgado e após arquive-se os autos 

com as baixas e anotações de estilo. Publique-se. Registre-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 27 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001265-80.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VIA - SEG COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME 

(AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLEITON DE JESUS GIRALDI OAB - MT26031/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAICON DA SILVA - ME (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001265-80.2018.8.11.0010 EXEQUENTE: VIA - SEG 

COMERCIO DE PRODUTOS ELETRONICOS LTDA - ME EXECUTADA: 

MAICON DA SILVA - ME Vistos em correição, Considerando que as 

tentativas frustradas de citação do executado se deram somente por 

carta, indefiro, por ora, o pedido de busca de endereço do executado nos 

sistemas de acesso ao Poder Judiciário. Expeça-se mandado de citação, o 

qual deverá ser cumprido pelo oficial de justiça. Intime-se o exequente 

para efetuar o pagamento da diligência do meirinho. Cumpra-se. 

Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 68843 Nr: 11471-78.2015.811.0010

 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: CLAUDEMIR GOMES DA COSTA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: TATIANE SAYURI UEDA 

MIQUELOTI - OAB:8877/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc.

Trata-se de “AÇÃO PARA MANUTENÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA E 

TRANSFORMAÇÃO DO AUXÍLIO-DOENÇA EM APOSENTADORIA POR 

INVALIDEZ ou AUXÍLIO-ACIDENTE”.

Percebe-se que a parte autora pugnou pela designação de audiência com 

o fim de comprovar que o acidente do trabalho sofrido pelo autor afetou 

sua coluna.

Eis o sucinto relatório.

Decido.

Pois bem, na esteira do que determina o artigo 357, II, do CPC, delimito 

como questão de fato as seguintes questões:

a) a lesão sofrida pelo autor decorreu de acidente de trabalho;

b) a incapacidade do autor para exercer atividades diversas daquelas 

descritas na inicial, uma vez que sua incapacidade é parcial, não obstante 

permanente.

 Admitir-se-á todos os meios de prova, inclusive o testemunhal.

Determino que o ônus da prova recaia sobre o autor, por conta do 

disposto no artigo 373, I, do CPC.

 Designo audiência de instrução e julgamento para o dia 08 de julho, às 

14h30 (artigo 357, V, do CPC).

As partes têm o direito de pedir esclarecimentos ou solicitar ajustes, no 

prazo comum de cinco dias, findo o qual a decisão se torna estável.

 Podem, ainda, as partes apresentar a este Juízo, para homologação, 

delimitação consensual das questões de fato e de direito a que se referem 

os incisos II e II, a qual se homologada, vincula as partes e o juiz.

 Intimem-se as partes para apresentarem rol de testemunhas, no prazo 

comum de 15 (dez) dias, devendo ser observado o disposto nos artigos 

455 e seguintes do diploma processual civil atualmente em vigor, 

atentando-se para a necessidade de intimação judicial das testemunhas 

arroladas pela Defensoria Pública.

 Levando em conta a complexidade de causa, limito o número de 

testemunhas em três, quantidade suficiente para comprovação do único 

ponto fático controvertido (art. 357, § 7º, do CPC).

 Intimem-se.

Cumpra-se.

 Jaciara, 27 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Edital de Citacao

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87388 Nr: 5796-03.2016.811.0010

 AÇÃO: Ação Civil de Improbidade Administrativa->Procedimentos Regidos 

por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAX JOEL RUSSI, MARCELO IVAN KLEIN, 

VILSON MOURA SCHWENK, VIVA PUBLICIDADE LTDA, FLAVIA ESTEVO 

GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JUNIOR, Dreicy Nunes Schwenk, 

JACIARA PRODUCOES LTDA ME, MAYCON FALKONY DE SOUZA NUNES, 

IVANA DA SILVA NETO, VMS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME, 

EDER BATISTA DE SOUZA, E.B. DE SOUZA E EVENTOS, BEZERRA & 

FERNANDES LTDA, JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES, ERITON 

AQUILES SICHIERI BEZERRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Cassia Vicente de Miranda 

Hondo - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Edmilson Vasconcelos de 

Moraes - OAB:8548/MT, FILIPE MAIA BROETO NUNES - OAB:23948/O, 

LEO CATALÁ JORGE - OAB:17525 MT, Valber Melo - OAB:MT/8927

 Edital de Citação ME097

Prazo do Edital:30

Nome do(a) Citando(a):Requerido(a): Jorgete Caroline Ferreira Fernandes, 

Cpf: 85149942120, Rg: 76496692 SSP PR Filiação: , brasileiro(a), 

Endereço: Rua Barão de Melgaço N° 1730-Fundos, Bairro: Porto, Cidade: 

Cuiabá-MT; Requerido(a): Ivana da Silva Neto, Cpf: 81711271187, Rg: 

11385146 SJ MT Filiação: , brasileiro(a), Endereço: Av. Piracicaba, N° 

1.370, Bairro: Centro, Cidade: Jaciara-MT

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 154 de 261



Resumo da Incial:O MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO, 

por sua Promotora de Justiça que ao final subscreve, vem, 

respeitosamente, perante Vossa Excelência, com fundamento no disposto 

nos artigos 37, § 4º, 127 e 129, inciso III, todos da Constituição Federal, 

bem como nas Leis Federais 7.347/85, 8.429/92 e 8.625/93, promover a 

presente AÇÃO CIVIL PÚBLICA POR ATO DE IMPROBIDADE 

ADMINISTRATIVA c.c PEDIDO LIMINAR em face de MAX JOEL RUSSI, 

MARCELO IVAN KLEIN, VILSON MOURA SCHWENK, VIVA PUBLICIDADE 

LTDA, FLÁVIA ESTEVO GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JUNIOR, MAYCON 

FALKONY DE SOUZA NUNES, JACIARA PRODUÇÕES LTDA, IVANA DA 

SILVA NETO, DREICY NUNES SCHWENK, VMS PRESTADORA DE 

SERVIÇOS LTDA - ME (SILVA NETO & SCHWENK LTDA ME), EDER 

BATISTA DE SOUZA,, E.B. DE SOUZA E EVENTOS,, JORGETE CAROLINE 

FERREIRA FERNANDES e ERITON AQUILES SICHIERI BEZERRA, 1. 

EXPOSIÇÃO FÁTICA Conforme consta nos autos, o Ministério Público 

Federal encaminhou cópias parciais do inquérito civil n° 

1.20.000.001209/2012-94, que versa sobre declínio de atribuição para 

apuração do processo administrativo n° 4.157/2008, que resultou na 

inexigência de licitação n° 002/2008. Os autos tiveram início no Ministério 

Público Federal para apuração de representação formulada pelo Sr. 

Manoel Martins de Jesus (fls. 17/24-IC), noticiando diversas fraudes em 

procedimentos licitatórios realizados pelo Município de Jaciara, indicando 

como envolvidos as seguintes pessoas físicas e jurídicas: Max Joel Russi, 

Marcelo Ivan Klein, Vilson Moura Schwenk (Viva Publicidade Ltda), 

Maycon Falkony de Souza Nunes e Flávia Estevo Gomes (Jaciara 

Produções Ltda Me), Ivana da Silva Neto e Dreicy Nunes Schwenk (Silva 

Neto & Schw nk Ltda). Salienta-se que se fez necessário desmembrar a 

representação do denunciante para melhor conduzir as investigações, 

sendo que a presente ação civil de improbidade trata especificamente dos 

fatos angariados no inquérito civil n° 005203-001/2013, destinado a apurar 

as licitações correspondentes aos eventos festivos promovidos pelo 

Município de Jaciara, sendo eles: natal de luzes, carnaval e esportes 

radicais, onde foi empregada vultosa quantia pela municipalidade para 

executá-los, no entanto, acarretaram prejuízos ao erário, uma vez que 

realizados em desacordo com a lei e aos princípios basilares da 

administração pública, notadamente impessoalidade, conforme ficará 

evidenciado. Porém, muito embora o processo de inexigibilidade tenha sido 

formalmente instaurado em 16/12/2008, o contrato de cessão de direito e 

obrigações celebrado entre a empresa SILVA NETO & SCHWENK LTDA e 

o artista “Pepe Moreno" foi firmado em 05/12/2008 (fl. 140-IC), para a 

realização de uma única apresentação na data de 25/12/2008. Tal 

situação indica que, ao menos desde o início do mês de dezembro de 

2008, a empresa REQUERIDA tinha pleno conhecimento de que a 

Administração Pública iria contratá-la para a realização do show do artista 

“Pepe Moreno", independentemente de licitação, razão pela qual, antes 

mesmo da instauração do procedimento administrativo para a análise da 

viabilidade da contratação direta, aludida empresa já tinha em mãos o 

famigerado contrato de cessão de direitos e obrigações, o qual foi 

utilizado para justificar (indevidamente) a inexigibilidade de procedimento 

licitatório. Para não deixar dúvidas, pois, de que o verdadeiro propósito da 

contratação intermediária foi o desvio de dinheiro público, bastar verificar 

que o Município de Jaciara, contratou a empresa REQUERIDA pelo valor de 

R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais), no entanto, não tomou as rovidências 

necessárias para justificar o preço pago à contratação do show, ou seja, 

sequer foram realizados orçamentos prévios da prestação de tais 

serviços, o que contraria a Lei de Licitações que exige a realização de 

planilhas explicativas sobre todos os custos unitários da sua composição. 

Apurou-se, ainda, que o mesmo conjunto musical foi contratado para se 

apresentar na cidade de Tesouro, no valor de R$ 35.220,00 (trinta e cinco 

mil e duzentos e vinte reais), montante significativamente menor do que o 

contrato firmado pelo Município de Jaciara com a empresa REQUERIDA (fl. 

223-IC). Por fim, insta acrescentar que qualquer contratação efetuada pela 

Administração Pública deve ser iniciada quando previstos os recursos 

orçamentários suficientes para o pagamento das obrigações dela 

decorrentes, na forma do que preconiza o art. 7°, § 2°, inciso III da Lei n° 

8.666/93. No entanto, nenhum planejamento orçamentário foi realizado, 

haja vista que a única coisa que consta no processo de inexigência foi a 

tentativa frustrada de convênio com a Secretaria de Estado de 

Desenvolvimento do Turismo de Mato Grosso – SEDTUR (fls. 125/129), 

porém os recursos estaduais não foram viabilizados, conforme demonstra 

o ofício de esclarecimento desta última fl. 803. Por fim, insta salientar que 

todas as ilegalidades/impropriedades elencadas nos itens acima 

evidenciam que o ex alcaide inobservou disposições legais e básicas da 

boa administração pública, às quais estavam vinculados, sem qualquer 

margem de discricionariedade ou mesmo de justificativa para 

descumprimento, pois juntamente com as empresas REQUERIDAS 

maquiaram todas as contratações, sem nenhuma competitividade nem 

disputa verdadeira de preços, burlando completamente o verdadeiro 

sentido e finalidade da Lei de Licitações. 3. DO DIREITO A Lei n° 8.429/92, 

disciplina os atos de improbidade administrativa, elencado três hipóteses: 

atos que importam em enriquecimento ilícito (art. 9°); atos que causam 

prejuízo ao erário (art. 10); e atos que atentam contra os princípios da 

Administração Pública (art. 11). A Lei de Improbidade disciplina o 

procedimento administrativo e o processo judicial para apuração desses 

atos, sendo que no presente caso tem-se como suporte probatório o 

Inquérito Civil SIMP n° 005203-001/2013, o qual detectou as condutas de 

improbidade administrativa causadoras de prejuízo ao erário, bem como 

lesivas aos princípios constitucionais e da Administração Pública, 

notadamente legalidade, moralidade, impessoalidade, supremacia do 

interesse público e eficiência. No entanto, o caráter competitivo dos 

procedimentos licitatórios em comento foram frustrados, em razão dos 

vários atos ilegais perpetrados pelos REQUERIDOS, tendo como principal 

objetivo o direcionamento para que as empresas VIVA PUBLICIDADE 

LTDA, JACIARA PRODUÇÕES LTDA e SILVA NETO & SCHWENK fossem 

as vencedoras. Deste modo, veementemente foi violado o artigo 3° da Lei 

8.666/93, eis que foram escolhidas as empresas que venceriam os 

certames (Viva Publicidade e Jaciara Produções e Silva Neto & Schwenk), 

obstando qualquer tipo de competitividade, em nítida violação ao princípio 

da isonomia e, obviamente que não escolheram as propostas mais 

vantajosas à administração pública, mas sim as que interessavam aos 

REQUERIDOS, tanto que tais empresas, durante anos consecutivos, foram 

as prestadoras dos serviços de produções artísticas no município de 

Jaciara. Desta forma, imperioso é o DECRETO LIMINAR de indisponibilidade 

dos bens dosrequeridos MAX JOEL RUSSI, MARCELO IVAN KLEIN, 

VILSON MOURA SCHWENK, VIVA PUBLICIDADE LTDA, FLÁVIA ESTEVO 

GOMES, MARCELO IVAN KLEIN JUNIOR, MAYCON FALKONY DE SOUZA, 

JACIARA PRODUÇÕES LTDA, IVANA DA SILVA NETO, DREICY NUNES 

SCHWENK, VMS PRESTADORA DE SERVIÇOS LTDA - ME - SILVA NETO & 

SCHWENK LTDA ME, EDER BATISTA DE SOUZA, E.B. DE SOUZA E 

EVENTOS, JORGETE CAROLINE FERREIRA FERNANDES, ERITON AQUILES 

SICHIERI BEZERRA e BEZERRA & FERNANDES LTDA nos limites dos 

danos causados ao erário, conforme abaixo indicado. Sejam os 

REQUERIDOS condenados diante da prática dos atos relacionadas nos 

artigos 10, VIII, IX, XI, XII e 11, I da Lei n° 8.429/92, por terem cometido atos 

de mprobidade que importaram em prejuízos ao erário e violação aos 

princípios da administração pública, à obrigação de ressarcimento integral 

do dano (art. 12, II e II) causado ao Município de Jaciara, nos valores 

mínimos acima mencionados, bem como de outros valores que, 

eventualmente vierem a ser apurados durante a tramitação processual ou 

em liquidação de sentença; 7. Ao final, requer sejam julgados totalmente 

procedentes os pedidos, condenando-se também os REQUERIDOS nas 

custas e ônus processuais, protestando-se por todo o gênero de provas 

em direito admitidas, inclusive depoimento pessoal, avaliações periciais e 

juntada de novas provas supervenientes.

Decisão/Despacho:Vistos, etc. Determino a notificação dos requeridos 

IVANA DA SILVA NETO, MARCELO IVAN KLEIN JUNIOR, JORGETE 

CAROLINE FERREIRA FERNANDES, por edital. Não presentada defesa 

prévia, nomeio desde já a Defensoria Pública para atuar como curadora 

especial, ofertando a peça processual pertinente.

Notifique-se os requeridos a seguir nos endereços relacionados:

a) ERITON AQUILES SICHIERI e BEZERRA & FERNANDES LTDA (EB Shows 

e Entretenimento Eireli Epp – Portal da Música) na Rua Padre Rolim, n° 198, 

Bairro Jardim Independência, Cuiabá, CEP 78031-045;

b) EDER BATISTA DE SOUZA e E.B. DE SOUZA E EVENTOS (Banda 

Legislativo) no Residencial Oito de Abril, n° 331, Apartamento 103, Bloco 

A3, Bairro José Pinto, telefone (65-3637-7420), Cuiabá.

Após, com a juntada de todas as peças processuais ou com o transcurso 

de prazo sem manifestação dos requeridos, vistas ao Ministério Público e, 

então, conclusos.

Jaciara, 03 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

Nome e cargo do digitador:

Nº Ord. Serv. aut. escrivão assinar:
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 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 83012 Nr: 3708-89.2016.811.0010

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): H. EUCLIDES DE CARVALHO E CIA LTDA, 

HIGOR EUCLIDES DE CARVALHO, MARLENE GONÇALVES CARVALHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:16.691-A/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANGIE CAROLINI ALVES 

BATISTA - OAB:20025/O, Remi Cruz Borges - OAB:11.148-A

 Cód. 80312

 Vistos em correição.

 Trata-se de pedido de desbloqueio de valores penhorados, via Bacenjud, 

feito pela executada Marlene Gonçalves de Carvalho, sob a alegação de 

que foram penhorados valores aos proventos da aposentadoria, os quais 

são de caráter alimentar. (fls. 145/149 – ref. 68)

 É O RELATO. FUNDAMENTO E DECIDO.

O art. 833, IV, do novo Código assegura a impenhorabilidade de 

vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de 

aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por 

liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, 

os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

exceto no caso de pensão alimentícia, in verbis.

 Art. 833. São impenhoráveis:

IV - os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, as 

remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os pecúlios e 

os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade de terceiro 

e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os ganhos de 

trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, ressalvado o 

§ 2º;

Denota-se, pela análise dos documentos colacionados aos autos, que os 

valores bloqueados na conta do Banco Bradesco, de titularidade da 

executado, são relativos à aposentadoria que recebe do INSS.

Frise-se a referida conta destinada à movimentação financeira destes 

proventos mensais, servindo, portanto, ao sustento de suas 

necessidades alimentares.

Sendo assim, DEFIRO o pedido e DETERMINO o imediato levantamento do 

bloqueio efetuado na conta do Banco Bradesco, de titularidade da 

executada.

 Cumpra-se.

Jaciara/MT, 23 de abril de 2020.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 93703 Nr: 3179-36.2017.811.0010

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GdAOS, SMDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RDOS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0, Rafaela Marcos Fabian - OAB:22111/0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ODERLY MARIA FERREIRA 

LACERDA - OAB:6133

 Autos nº 3179-36.2017.811.0010 – Cód - 93703

Criança/adolescente: GUILHERME DE ALMEIDA OLIVEIRTA SANTANA

Representante: SIMONE MARIA DE ALMEIDA

Requerido: RONICLEI DE OLIVEIRA DE OLIVEIRA SANTANA

Vistos em correição,

Defiro o pedido de fl. 106. Intime-se o executado para comprovar a 

quitação dos meses de fevereiro a dezembro de 2018 e janeiro a 

dezembro de 2019 além dos meses vencidos em 2020.

 Cumpra-se com urgência.

 Jaciara/MT, 24 de abril de 2019.

 Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Pedro Flory Diniz Nogueira

 Cod. Proc.: 94757 Nr: 3618-47.2017.811.0010

 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: AMCDS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): GRC, NFDM

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Denis Thomaz Rodrigues - 

OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: DEISIELE ALCANTARA DA 

SILVA - OAB:17837 MT, Isabella Patrícia Macedo Pereira Maia - 

OAB:17274O MT

 Cód. 94757

Vistos em correição.

Considerando que o presente feito transitou em julgado, e tendo em vista 

que o requerido Nivaldo deixou deixou de se manifestar nos autos quanto 

instado, ARQUIVE-SE o presente feito, procedendo-se as baixas 

necessárias.

Ciência ao MPE.

Cumpra-se.

Jaciara/MT, 24 de abril de 2020.

Pedro Flory Diniz Nogueira

 Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003069-83.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARTELLI TRANSPORTES LTDA. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO CAVALARI OLINO OAB - MT19345/O (ADVOGADO(A))

JAIRO JOAO PASQUALOTTO OAB - MT3569-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COMPANHIA DE LOCACAO DAS AMERICAS (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

CLAUDIANE AQUINO ROESEL OAB - MG158965 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1003069-83.2018.8.11.0010 Requerente: MARTELLI 

TRANSPORTES LTDA Requerida: COMPANHIA DE LOCACAO DAS 

AMERICAS Vistos e examinados, Trata-se de ação de reparação civil em 

decorrência de acidente de trânsito ajuizada por Martelli Transporte LTDA 

em desfavor da Companha de Locação das Américas. A autora sustenta 

que é proprietária do veículo VOLVO/FH 440 6X4T, cor branca, ano 2011, 

Placa NPM -4214, Jaciara/MT, chassi nº 9BVAS02D1BE776488, ao qual se 

encontrava acoplado o conjunto de semi - reboques SR/RANDON SR CA, 

Placas KAC 3240 e KAC 4360. Afirma que no dia 14 de fevereiro de 2017 

o referido veículo encontrava-se trafegando pela Rodovia BR 163, 

Município de Nova Mutum, quando repentinamente sofreu grave colisão 

frontal pelo veículo da ré FORD/KA SE 1.0 HA, ano 2015, de Placa 

PWJ9811, chassi nº 9BFZH55L0F8267302, que após descer o degrau do 

acostamento que era alto, perdeu o controle de direção e invadiu a pista 

de rolamento por onde trafegava normalmente o veículo da autora, 

colidindo frontalmente com este, causando graves danos materiais Afirma 

que resta evidenciada a responsabilidade da empresa ré em reparar os 

danos experimentados, na medida em que seu veículo, que estava locado 

ao condutor “Bruno Roberley Vicente da Silva", foi o causador dos danos 

no veículo da autora. Assim, pugna pela procedência da ação para que a 

requerida seja condenada ao pagamento dos danos materiais no valor de 

R$ 154.060,53 (cento e cinquenta e quatro mil, sessenta reais e cinquenta 

e três centavos), e, lucros cessantes no valor de R$ 99.652,50 (noventa e 

nove mil, seiscentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos ), tudo 

acrescido de juros e correção monetária desde o evento danoso. Juntou 

alguns documentos e fotos do acidente. Citada a requerida apresentou 

contestação, alegando, preliminarmente, ilegitimidade passiva, porquanto 

não obstante ser proprietária do veículo envolvido no sinisto, afirma que o 

automóvel estava locado à empresa SHV Gás Brasil LTDA, pugnando, 

assim, pela inclusão da locadora no polo passivo da ação e extinção sem 

resolução do mérito quanto à Companhia de Locação das Américas. 

Rechaçou os argumentos articulados pela autora na peça de ingresso, 

bem como denunciou à lide a Seguradora Mapfre Seguros Gerais S/A, 

acostando a apólice de seguro n° 623UVX1624YDL9 e a empresa 
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locadora do veículo SHV Gás Brasil LTDA. No mérito, alega que não estão 

configurados os requisitos para a responsabilização civil, pugnando pela 

improcedência da ação. Réplica a id. 26680106. É o relato. Fundamento e 

decido. Da ilegitimidade ativa. Em que pese o entendimento da requerida, a 

Súmula 492 do Superior Tribunal de Justiça não deixa dúvida que a 

empresa locadora do veículo e locatário são responsáveis civilmente pelos 

danos que o locatário vier a causar a terceiro, senão vejamos: Súmula 492 

- A empresa locadora de veículos responde, civil e solidariamente com o 

locatário, pelos danos por este causados a terceiro, no uso do carro 

locado. Assim, não há se falar em ilegitimidade ativa. Da denunciação à 

lide. Defiro a denunciação à lide ofertada pela requerida no prazo da 

defesa, com fulcro no art. 126, do Código de Processo Civil, verbis: “Art. 

126. A citação do denunciado será requerida na petição inicial, se o 

denunciante for autor, ou na contestação, se o denunciante for réu, 

devendo ser realizada na forma e nos prazos previstos no art. 131.” Nos 

termos do art. 131, § único, do CPC, promovam-se as citações das 

denunciadas no prazo legal, verbis: “Art. 131. A citação daqueles que 

devam figurar em litisconsórcio passivo será requerida pelo réu na 

contestação e deve ser promovida no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena 

de ficar sem efeito o chamamento.” “Parágrafo único. Se o chamado 

residir em outra comarca, seção ou subseção judiciárias, ou em lugar 

incerto, o prazo será de 2 (dois) meses.” Citada, com ou sem contestação 

pelas denunciadas, certifique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 

de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001177-71.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARIANA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DERCIO LUPIANO DE ASSIS FILHO OAB - MT0012466S (ADVOGADO(A))

ALEXANDER PARMIGIANI OAB - MT0018912A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001177-71.2020.8.11.0010 Requerente: MARIA 

MARIANA DA SILVA Requerido: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL - INSS Vistos em correição, Trata-se de ação de restabelecimento 

de auxílio-doença com aposentadoria por invalidez, proposta por Maria 

Mariana da Silva em desfavor do Instituto Nacional do Seguro Social – 

INSS. Verifica-se que estão preenchidos os requisitos do art. 319 do CPC, 

assim, recebo a inicial. Demonstrada a hipossuficiência da parte, defiro o 

pedido do benefício da assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 

5º, inciso LXXIV, da CF e art. 98 do CPC. Visando dar celeridade ao 

deslinde da presente demanda, determino a realização de perícia médica 

previamente à citação da Autarquia Ré. Desta forma, NOMEIO como perita 

a Dra. Soraya Kaffashi Soares Castro, CRM 2311/MT, com endereço 

profissional na Rua: Gago Coutinho, 519, bairro Araés, Cuiabá/MT, CEP: 

78005-730, que deverá cumprir o encargo independente de compromisso, 

sob a fé do seu grau (artigo 466 do CPC), conforme a agenda 

disponibilizada perante este juízo, no dia 24 de junho de 2020, às 10h50. 

INTIME-SE a parte autora, no endereço constante nos autos, para se 

apresentar para a perícia na data designada, cientificando-a que deverá 

portar todos os seus exames no dia. Arbitro para pagamento dos 

honorários periciais o valor de R$ 420,00 (quatrocentos e vinte 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 se levando em consideração a distância 

do local para realização dos trabalhos. O respectivo laudo deverá ser 

apresentado no prazo de 30 (trinta) dias, a contar da efetivação da 

avaliação e/ou exame médico encimado. Com a juntada do laudo médico 

pericial, CITE-SE a ré, por remessa postal, com a faculdade do artigo 212, 

§ 2º, do CPC, para que responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC – dobro), se quiser. Ainda, INTIMEM-SE as partes 

para fins e prazo do §1º do artigo 477 do CPC, observando na espécie a 

intimação da parte requerente mediante publicação no DJE e intimação da 

parte requerida mediante remessa postal dos autos, nos termos do 

Convênio firmado entre o TJMT e o INSS. Passo a formular os quesitos do 

Juízo, nos seguintes termos: (01) Qual é a idade, profissão, a atividade 

habitual, a renda mensal (ou o meio de subsistência) e o grau de instrução 

da pessoa periciada? (02) A parte pericianda está atualmente 

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

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

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

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

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

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

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

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

tratamentos, aparelhos e remédios adequados que possibilitem que ela 

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

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

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

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

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

recuperação da capacidade para o trabalho, se forem seguidas as 

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

do início da incapacidade? Alternativamente: durante qual período durou 

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

decorreu do surgimento da doença/deficiência física ou do seu 

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

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

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

suscetível de ser reabilitada para exercer uma nova e diversa profissão 

que garanta sua subsistência, sem prejuízo do seu 

tratamento/cura/restabelecimento? Cite-se o requerido para, querendo, 

contestar a presente ação no prazo legal (artigo 183 do Código de 

Processo Civil), com as advertências legais. Com a juntada do laudo, 

intimem-se as partes para se manifestarem no prazo legal. Por fim, em 

conformidade com a citada Recomendação Conjunta, intime-se o INSS 

para que junte aos autos o processo administrativo de benefício, bem 

como eventuais perícias administrativas e/ou informes dos sistemas 

informatizados relacionadas as pericias médicas realizadas. Intimem-se. 

Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001316-91.2018.8.11.0010

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:

P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO - ME (EXECUTADO)

ZILDA CRISTINA DA ROCHA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos nº 1001316-91.2018.8.11.0010 Exequente: BANCO DO 

BRASIL S/A Executado: P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO 

Executada: ZILDA CRISTINA DA ROCHA Vistos em correição, Trata-se de 

execução de título extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S/A em 

desfavor de P. da Silva dos Santos Comércio e Zilda Cristina da Rocha. 

Infere-se dos autos que os executados foram citados (fl. 77), todavia, não 

efetuaram o pagamento do débito (fl. 81). Instado a se manifestar a 

exequente pugnou pela realização de penhora online. É o relato. 

Fundamento e decido. A penhora de dinheiro consoante disposto no artigo 

835 do Código de Processo Civil aparece em primeiro lugar na ordem de 

preferência. As reformas processuais tentam colocar em parelha o 

princípio da menor onerosidade do devedor e o da efetividade da 

execução. Diante do exposto, defiro o pedido de indisponibilidade de 

ativos financeiros até o limite do crédito – R$ 270.578,69 (duzentos e 

setenta mil quinhentos e setenta e oito reais e sessenta e nove centavos), 

depositados em contas bancárias e/ou aplicações financeiras em nome 

dos executados P. DA SILVA DOS SANTOS COMERCIO (CNPJ: 

08.071.974/0001-78) e ZILDA CRISTINA DA ROCHA (CPF: 

621.123.251-91), nos termos do art. 854, do Código de Processo Civil. 

Frutífera ou parcialmente frutífera a diligência, nas 24 (vinte e quatro 

horas) subsequentes, proceder-se-á à liberação de eventual 
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indisponibilidade excessiva e, visando evitar prejuízos para ambas as 

partes. Em seguida, intimem-se os executados, na pessoa de seu 

advogado, ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao endereço de citação ou último endereço cadastrado nos 

autos, para eventual impugnação, no prazo de 5 (cinco) dias. Infrutífera a 

ordem, ou encontrados apenas valores irrisórios, intime-se o exequente 

para que se manifeste em termos de prosseguimento no prazo de 10 (dez) 

dias. Decorrido o prazo de manifestação de 5 (cinco) dias, certifique-se e 

voltem-me conclusos para as providências do §5º, do art. 854, do NCPC. 

Acaso haja impugnação, na forma do art. 854, §3º, do Código de Processo 

Civil, tornem os autos conclusos com urgência para ulteriores 

deliberações. Caso as diligências restem infrutíferas, intime-se a 

exequente para que, no prazo de 5 (cinco) dias, promova o andamento do 

feito executório, sob pena de extinção. Intime-se. Cumpra-se. Jaciara/MT, 

28 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz Nogueira Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-45 PRODUÇÃO ANTECIPADA DA PROVA

Processo Número: 1001356-39.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JOCEMAR FADANELLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE LUIZ FARIA OAB - MT10917-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAIANE DOS SANTOS DA CUNHA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIA PRADO AFFONSO MOREIRA OAB - SP331421 (ADVOGADO(A))

LUIZ KIGNEL OAB - SP95818 (ADVOGADO(A))

TATIANA ARAUJO CARIBE ARANTES OAB - SP403022 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

PEDRO FLORY DINIZ NOGUEIRA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

JACIARA Autos n° 1001356-39.2019.8.11.0010 Requerente: JOCEMAR 

FADANELLI Requerido: DAIANE DOS SANTOS DA CUNHA Vistos em 

correição, Trata-se de ação de produção antecipada de provas, proposta 

por Jocemar Fadenelli em desfavor de Daiane dos Santos da Cunha, 

objetivando a produção de prova testemunhal e documental a fim de 

comprovar a continuidade da união estável entre o autor e a requerida, 

mesmo durante o período em que Jocemar ficou preso provisoriamente na 

Cadeia Pública de Jaciara, bem como após a concessão de sua liberdade. 

A requerida foi citada e apresentou contestação (id. 28185598). Réplica a 

id. 31291089. É o relato. Fundamento e decido. O artigo 381 do Código de 

Processo Civil dispõe sobre quais hipóteses serão admitidas a produção 

antecipada de provas, vejamos: A produção antecipada da prova será 

admitida nos casos em que: I - haja fundado receio de que venha a 

tornar-se impossível ou muito difícil a verificação de certos fatos na 

pendência da ação; II - a prova a ser produzida seja suscetível de 

viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de solução de 

conflito; III - o prévio conhecimento dos fatos possa justificar ou evitar o 

ajuizamento de ação. No caso em tela, verifica-se que não restou 

objetivamente demonstrado que a providência antecipatória pretendida 

seja suscetível de viabilizar a autocomposição ou outro meio adequado de 

solução de conflito, ou possa justificar ou evitar o ajuizamento de ação. 

Consigne-se que no início do procedimento comum, há previsão legal para 

designação de audiência de tentativa de conciliação, onde a 

autocomposição poderá ser obtida. Aliás, conforme informado pela 

requerida já houve o ajuizamento da ação de divórcio, não havendo que 

se falar que a presente medida teria o escopo de evitar o ajuizamento de 

ação. Assim, não vislumbro, sob a ótica objetiva, interesse e pertinência 

concreta para a produção antecipada da prova requerida, razão pela qual 

entendo que o feito deve ser extinto sem julgamento de mérito. Dispositivo. 

Diante do exposto, julgo extinto o presente processo, sem resolução do 

mérito, nos termos do artigo 485, VI, do Código de Processo Civil. Arcará a 

parte autora com as custas processuais e com os honorários 

advocatícios da parte contrária que arbitro em 10% (dez) por cento sobre 

o valor dado à causa. Após, arquive-se, com as baixas e anotações de 

estilo. P.R.I. Cumpra-se. Jaciara/MT, 28 de abril de 2020. Pedro Flory Diniz 

Nogueira. Juiz de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Ednei Ferreira dos Santos

 Cod. Proc.: 139389 Nr: 1057-45.2020.811.0010

 A Ç Ã O :  T r a n s f e r ê n c i a  e n t r e  e s t a b e l e c i m e n t o s 

penais->Incidentes->Execução Criminal->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: JUIZO DE DIREITO DA COMARCA DE ROLIM DE MOURA 

RO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JULIANO SIMÃO WINCK

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ÉRICA NUNES GUIMARÃES 

COSTA - OAB:4704

 Vistos.

Trata-se de pedido de anuência de transferência e/ou permuta do 

cumprimento de pena do reeducando JULIANO SIMÃO WINCK, no regime 

semiaberto, da Comarca de Rolim de Moura/RO para esta Comarca de 

Jaciara/MT.

Diante das circunstâncias contidas no expediente em questão, 

EXPEÇA-SE OFÍCIO ao Juízo de origem informando que esta Comarca não 

dispõe de Colônia Agrícola, Industrial ou Similar, de forma que o 

reeducando cumprirá a pena que lhe fora imposta em regime semiaberto 

segundo as condições imposta no regime aberto.

Desta forma, feitas as considerações necessárias, DETERMINO a 

expedição de ofício ao Juízo solicitante comunicando a anuência deste 

juízo acerca do cumprimento da pena pelo reeducando JULIANO SIMÃO 

WINCK nesta Comarca de Jaciara/MT.

Às providências.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000371-41.2017.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DESPACHO Processo: 

1000371-41.2017.8.11.0010. EXEQUENTE: RICARDO MARQUES DE ABREU 

EXECUTADO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Diante da petição 

lançada no id 26222413, intime-se a parte Executada para, no prazo de 05 

(cinco) dias, comprovar nos autos o recolhimento dos tributos devidos, 

conforme inclusive já determinado anteriormente. Após, intima-se a parte 

Exequente para, no prazo de 05 (cinco) dias, requerer o que entender de 

direito, sob pena de arquivamento. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002363-03.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE ARAUJO DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a a petição de id n. 31571042.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000010-19.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

FLORENTINO & CASTELINI LTDA - ME (EXEQUENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLEONICE LEONEL DA SILVA LEMO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000010-19.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: FLORENTINO & CASTELINI 

LTDA - ME EXECUTADO: CLEONICE LEONEL DA SILVA LEMO Vistos, etc. 

1. Atento ao pedido de penhora online constante dos autos, tenho que tal 

modalidade constritiva deve ser deferida eis que, além de constituir medida 

judicial com sustentação legal, também se mostra a mais apropriada neste 

momento processual. Assim, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC e 

Provimento 04/2007-CGJ procedi a tentativa, via sistema BACENJUD, 

tomando por base o CPF/CNPJ da parte devedora. Considerando que o 

valor de R$ 10,60, bloqueado através do sistema BACENJUD é irrisório a 

satisfação do débito, fora determinado o seu imediato desbloqueio. 2. Com 

efeito, tornou sem resultado tal diligência, como se colhe do documento 

anexo. 3. Assim, DEFIRO, desde já, a inclusão do nome da parte 

executada nos cadastros de inadimplentes, na forma do artigo 782, § 3º e 

§ 4º, do CPC, devendo ser dada baixa na restrição em caso de 

pagamento, garantia da dívida ou extinção da execução. 4. Ademais, 

desde que previamente requerido pela parte interessada, defiro a 

expedição de certidão de que trata o artigo 828 do CPC, para averbação 

no registro de imóveis, de veículos ou de outros bens sujeitos penhora, 

arresto ou indisponibilidade, com o nome das partes e o valor da causa, 

devendo o credor cumprir fielmente os prazos e restrições descritos no 

artigo acima citado. 5. Sem prejuízo, manifeste-se a parte Exequente no 

prazo de dez dias, em termos de prosseguimento da demanda executiva, 

sob pena de extinção. 6.Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei 

Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000585-61.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JULIO CESAR ROJAS MACHADO (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (TESTEMUNHA)

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 JACIARA DECISÃO Processo: 

1000585-61.2019.8.11.0010. TESTEMUNHA: JULIO CESAR ROJAS 

MACHADO TESTEMUNHA: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

1.DEFIRO o pedido de penhora online, via sistema BACENJUD, nas contas 

da parte executada, na forma estabelecida pelo art. 854 do CPC, art. 11 da 

Lei 6.830/80 e art. 512 e ss da CNGC. Art. 854. Para possibilitar a penhora 

de dinheiro em depósito ou em aplicação financeira, o juiz, a requerimento 

do exequente, sem dar ciência prévia do ato ao executado, determinará às 

instituições financeiras, por meio de sistema eletrônico gerido pela 

autoridade supervisora do sistema financeiro nacional, que torne 

indisponíveis ativos financeiros existentes em nome do executado, 

limitando-se a indisponibilidade ao valor indicado na execução. 2. Em razão 

da penhora positiva, intime-se a parte executada, por meio de seu 

advogado ou, na ausência, pessoalmente, por via eletrônica ou carta 

direcionada ao último endereço cadastrado nos autos, para eventual 

manifestação no prazo de 05 (cinco) dias, tudo na forma do art. 854, § 2º 

e § 3º, do CPC. Art. 854. (...) § 2º Tornados indisponíveis os ativos 

financeiros do executado, este será intimado na pessoa de seu advogado 

ou, não o tendo, pessoalmente. § 3º Incumbe ao executado, no prazo de 5 

(cinco) dias, comprovar que: I - as quantias tornadas indisponíveis são 

impenhoráveis; II - ainda remanesce indisponibilidade excessiva de ativos 

financeiros. Na oportunidade, deverá a parte devedora, ainda, ser intimada 

a manifestar o interesse na realização de audiência para tentativa de 

conciliação entre as partes, bem como a, caso queira, opor embargos à 

execução no prazo legal, conforme art. 52 e ss. da Lei. 9.099/95. 3. 

Decorrido o prazo assinalado, o bloqueio automaticamente se 

transformará em penhora, nos termos do art. 854, § 5º, do CPC): Art. 854, 

§ 5º Rejeitada ou não apresentada a manifestação do executado, 

converter-se-á a indisponibilidade em penhora, sem necessidade de 

lavratura de termo, devendo o juiz da execução determinar à instituição 

financeira depositária que, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, transfira 

o montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução. 4. 

Após, não manifestado interesse em realização de audiência para 

tentativa de conciliação pelas partes e, não apresentados embargos à 

execução no prazo legal, libere-se o valor em favor da parte credora. 

Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000020-34.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS OAB - MT13431-A 

(ADVOGADO(A))

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

Parte(s) Polo Passivo:

SUELANE PEREIRA BITTENCOURT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Passivo:

Giovani Bianchi OAB - MT6641-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000020-34.2018.8.11.0010. EXECUTADO: ENERGISA MATO GROSSO - 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A EXEQUENTE: SUELANE PEREIRA 

BITTENCOURT Vistos. Indefiro o pedido retro, tendo em vista as próprias 

razões que fundamentam, de modo consistente, a sentença proferida nos 

autos, a qual transitou em julgado sem a interposição de recurso pelas 

partes. Cumpra-se. Após, arquivem-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003028-82.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RONY ALVES DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Certifico e dou fé que os embargos de declaração de id n. 31593817 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31593817.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002979-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

EDIVALDO PEREIRA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JADILTON ARAUJO SANTANA OAB - MT18646-E (ADVOGADO(A))

KELLY CRISTHINE FREITAS CAMPOS OAB - MT22797-O (ADVOGADO(A))

KARLA FAININA FREITAS CAMPOS OAB - MT16495-B (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 que os embargos de declaração de id n. 31597965 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31597965.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002494-41.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIFAS LEVI PAIXAO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição retro.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001903-79.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

RICARDO DE SOUZA LOPES (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CASSIO MASSARIOL CARDOSO OAB - MT22308/O (ADVOGADO(A))

JOSE NICEIO FIGUEIREDO CARDOSO OAB - MT3188/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição retro.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002159-22.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NERI NEPONUCENO ALVES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO BINOTTO PEREIRA OAB - MS12098 (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 que os embargos de declaração de id n. 31595771 

foram interpostos dentro do prazo legal. Posto isto, nos termos do 

Provimento n. 55/2007 impulsiono os autos para intimação da Parte 

embargada para no prazo de 05 dias manifestar-se acerca dos embargos 

de declaração de id n. 31595771 .

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1002364-51.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ROSINEIDE INACIO DE SOUZA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TAMIRES PAULA COSTA LEITE OAB - MT21419/O (ADVOGADO(A))

DALILA AUXILIADORA DA COSTA LEITE OAB - 452.265.391-34 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO LOSANGO S.A. - BANCO MULTIPLO (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

Nos termos da legislação vigente e Provimento nº 55/2007, impulsiono o 

feito com a finalidade de expedir intimação à parte autora para, no prazo 

de 05 dias, se manifestar sobre a petição retro.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001157-80.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GENECIR VERISSIMO ESTEVAM (TESTEMUNHA)

Advogado(s) Polo Ativo:

WENDELL PEREIRA DE MELO OAB - MT23910/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLARO S.A. (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001157-80.2020.8.11.0010. TESTEMUNHA: GENECIR VERISSIMO 

ESTEVAM TESTEMUNHA: CLARO S.A. Vistos, etc. 1. Verifico que estão 

preenchidos os requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

CPC, com fundamento no disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo 

a petição inicial e sua emenda. 2. Noutro giro, acerca da tutela de urgência 

pleiteada, 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), mas não será concedida quando houver perigo 

de irreversibilidade dos efeitos da decisão (§ 3º). No caso dos autos, 

após análise dos documentos anexados com a inicial, observo que se 

encontram presentes os requisitos que ensejam a concessão da tutela de 

urgência perquirida, senão vejamos: A probabilidade do direito está 

revelada através dos documentos trazidos aos autos, especialmente por 

meio da mídia referente ao atendimento via call center (ID nº 31538769), 

oportunidade em que a requerida informou expressamente ao Requerente 

que após o pagamento da primeira parcela do acordo firmado no dia 

09/03/2020 (1° parcela de R$ 51,81 e 2°parcela no valor de R$ 51,80), 

seria restabelecida a linha telefônica do mesmo. No entanto, aduz o 

requerente que a após o pagamento das duas parcelas do referido acordo 

(comprovantes de pagamento - ID nº 31538771), a linha telefônica não 

fora restabelecida até o momento. O que revela, a princípio, situação de 

regularidade da parte Reclamante. O perigo da demora é inato em casos 

como o presente, pois, o Requerente sofre atualmente os prejuízos de não 

poder usufruir do mesmo número pelo qual era conhecido de seus 

contatos, encontrando-se impedido de utilizar de sua linha telefônica, 

gerando notório prejuízo que dispensa maiores elucidações. Ademais, a 

decisão é reversível, pois, caso provado qualquer fato que anule o direito 

do Requerente, a linha telefônica em questão pode ser novamente posta à 

disposição da Reclamada. Isto posto, DEFIRO a tutela de urgência 

pleiteada pela parte requerente com fundamento no artigo 300 do CPC e, 

em consequência, determino que a Reclamada providencie, o 

restabelecimento da linha telefônica 66-99237-1812, em favor do 

Reclamante, devendo fazê-lo no prazo de 5 dias, e DESDE QUE ESTA 

NÃO TENHA SIDO ALIENADA À TERCEIRO DE BOA-FÉ, sob pena de multa 

diária de R$ 1.000,00 (mil reais). 2.Considerando a verossimilhança da 

alegação feita pela requerente e sua hipossuficiência, DECLARO em seu 

favor invertido o ônus da prova neste feito, o que faço com fundamento 

no artigo 6.º, inciso VIII da Lei Consumerista. 3. Sem prejuízo das 

providências supra, CITE-SE a requerida para os atos desta ação e, 

INTIME-A da presente decisão, a fim de que compareça à audiência de 

conciliação em data a ser designada pelo cartório, consignando que 

deverá oferecer defesa no prazo legal, sob pena de presumirem-se 

verdadeiros os fatos articulados na petição inicial. 4. Intime-se a parte 

requerente da presente decisão e para a audiência de conciliação a ser 

designada, consignando que o não comparecimento pessoal à audiência 

implicará na extinção e arquivamento do feito, nos termos do art. 51, inciso 

I, da Lei 9.099/95, com condenação nas custas processuais. Cumpra-se. 

Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001169-94.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ELIMAR LEANDRO PAIVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001169-94.2020.8.11.0010. REQUERENTE: ELIMAR LEANDRO PAIVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos. Consoante se verifica pelos documentos 

juntados aos autos, não há comprovação de que a parte autora reside, de 

fato, no endereço informado na inicial, uma vez que apenas juntou aos 

autos comprovante em nome de terceiro. Considera-se como comprovante 

de residência, em nome da própria parte, desde que atualizado, conta de 
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luz, conta de telefone (fixo ou celular), conta de água, conta de internet 

fixa, fatura do cartão de crédito, comprovante de financiamento e contrato 

de locação. Caso, não tenha possibilidade de juntar comprovante em nome 

próprio, será aceito também, os seguintes documentos em nome de 

terceiro, desde que acompanhado das seguintes declarações e 

documentos: – Comprovante da residência dos pais (genitores) 

acompanhada da declaração de que o filho/autor, reside no endereço 

indicado; comprovante de endereço em nome do cônjuge, desde que 

anexada a certidão de casamento; comprovante do companheiro, desde 

que anexada a declaração de que vive em união estável com a parte 

autora; e declaração de que reside no imóvel pelo locador, quando o 

contrato de locação for verbal. A exigência é feita para que o Juiz possa 

avaliar a sua competência para conhecer da demanda, eis que, não sendo 

atendido o disposto no artigo 4º da lei 9099/95, fica caracterizada a 

incompetência absoluta do Juizado. Razão pela qual determino a intimação 

da parte reclamante para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a inicial, 

sob pena de indeferimento da inicial, nos termos dos artigos 320 e 321, 

ambos do CPC. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000054-38.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EVERALDO DE JESUS GOMES (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000054-38.2020.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: EVERALDO DE JESUS GOMES Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifica-se que a parte executada não fora devidamente citada, 

conforme certidão do ID nº 29966752. Sendo ônus da parte autora 

diligenciar no sentido de obter o endereço correto da parte adversa (art. 

319, inciso II, do CPC). Portanto, por ora, indefiro o pedido retro, e 

determino que a parte autora diligencie nesse sentido e informe, no prazo 

de 10 (dez) dias, o endereço atual do executado, para fins de viabilizar 

sua citação. Cumpra-se. Diligencias necessárias. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001395-36.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

JACIARA CALCADOS LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTONI DARI NITSCHE OAB - MT0012402A (ADVOGADO(A))

EMILLY SILVA DE CARVALHO OAB - MT22883/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDINEIA CELERI VIEIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001395-36.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: JACIARA CALCADOS LTDA - 

EPP EXECUTADO: CLAUDINEIA CELERI VIEIRA Vistos. Em detida análise 

dos autos, verifica-se que a parte executada não fora devidamente citada, 

conforme consta no ID nº 29362104. Sendo ônus da parte autora 

diligenciar no sentido de obter o endereço correto da parte adversa 

(art.319, inciso II, do CPC). Portanto, por ora, indefiro o pedido retro, e 

determino que a parte autora diligencie nesse sentido e informe, no prazo 

de 10 (dez) dias, o endereço atual do executado, para fins de viabilizar 

sua citação. Cumpra-se. Diligencias necessárias. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003514-04.2018.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO PEREIRA DA SILVA (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES LTDA - ME 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1003514-04.2018.8.11.0010. INTERESSADO: MARCELO PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: NATRAF INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECCOES 

LTDA - ME Vistos. Em detida análise dos autos, verifica-se que a parte 

requerida não fora devidamente citada. Sendo ônus da parte autora 

diligenciar no sentido de obter o endereço correto da parte adversa 

(art.319, inciso II, do CPC), não sendo recomendável transferir ao judiciário 

pelas diligências que lhe competem. Portanto, indefiro o pedido retro, e 

determino que a parte autora diligencie nesse sentido e informe, no prazo 

de 15 (quinze) dias, o endereço atual do requerido, para fins de viabilizar 

sua citação. Não apresentado o que fora determinado ou quedando-se 

silente, tornem os autos conclusos para extinção. Tomem-se as demais 

providências de estilo. Intime-se. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos 

Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001101-47.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GEOVANE DA ROCHA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1001101-47.2020.8.11.0010. REQUERENTE: GEOVANE DA ROCHA SILVA 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. 1. Verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do CPC, assim como foi observada a determinação 

posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. Desta forma, não sendo o 

caso de aplicação do disposto no artigo 330 do CPC, com fundamento no 

disposto no artigo 334 do mesmo códex, recebo a petição inicial e sua 

emenda. 2. Quanto ao pedido de concessão de tutela de urgência em 

caráter liminar, chego à conclusão de que deve ser indeferido. A medida 

pleiteada exige, além da comprovação do perigo de dano ou risco ao 

resultado útil do processo caso não seja concedida neste momento 

processual, fundamentos relevantes apoiados em provas idôneas 

capazes de demonstrar convincente probabilidade de que, ao final, a 

pretensão inicial poderá ser acolhida. No caso dos autos, entretanto, toda 

a narrativa dos fatos que evidenciariam a verossimilhança do direito 

defendido pela parte reclamante decorre de informações unilaterais 

fornecidas pela mesma, circunstância que torna temerária a adoção da 

providência judicial reclamada. Nesse sentido: PLEITO DE EXCLUSÃO DO 

NOME DO AGRAVANTE NO CADASTRO DO SPC E SERASA. PEDIDO 

INDEFERIMENTO. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA QUE CONVENÇA O 

JULGADOR DA VEROSSIMILHANÇA DA ALEGAÇÃO. DECISÃO 

CORRETAMENTE LANÇADA E MANTIDA NESTA SEARA RECURSAL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. Para a 

concessão da antecipação dos efeitos da tutela, imprescindível a 

existência de prova inequívoca e que convença o julgador da 

verossimilhança da alegação. 2. Afirmações com base em declarações 

particulares e elaboradas unilateralmente pelo agravante não têm o poder 

de convencimento, além de não se constituírem em prova inequívoca. 3. 

Ausentes os requisitos do artigo 273, do Código de Processo Civil , 

mostra-se correta a decisão monocrática que indeferiu a antecipação dos 

efeitos da tutela. 4. Agravo de Instrumento conhecido e não provido. 

(TJPR. AI 500720-7. DJE 12/08/2008) Assim, sob juízo de cognição 

sumária e diante da inexistência de elementos que evidenciem a 

probabilidade do direito da parte e o perigo de dano, INDEFIRO a tutela de 

urgência neste momento processual. 3.Não obstante, sobre o pedido de 

inversão do ônus da prova, considerando que a parte reclamante se 

encontra em situação de hipossuficiência em razão da dificuldade de 
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comprovar o fato constitutivo de seu direito, DECLARO em seu favor 

invertido o ônus da prova neste feito com fundamento no artigo 6.º, inciso 

VIII do Código de Defesa do Consumidor. 4. CITE-SE a requerida, para 

comparecer à audiência de conciliação a ser designada, conforme pauta 

do conciliador, fazendo-se constar as advertências contidas no §1.º do 

art. 18 da norma Legal que rege o microssistema dos Juizados Especiais. 

5. 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. 6. Tomem-se as demais providências de estilo. 7. Int. 

Cumpra-se. Ednei Ferreira dos Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010229-79.2014.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

SIRLEY BENITES KOYAMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NICIA DA ROSA HAAS OAB - MT5947-B (ADVOGADO(A))

CHRISTIAN MASSAYOSHI BENITES KOYAMA OAB - MT22108/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ALDO PEREIRA DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

8010229-79.2014.8.11.0010. EXEQUENTE: SIRLEY BENITES KOYAMA 

EXECUTADO: ALDO PEREIRA DE SOUZA Vistos. Indefiro o pedido retro, 

uma vez que na decisão de ID nº 16483164, foi determinado que a parte 

exequente acompanhasse o processo nº 767-40.2014.811.0010 – Código 

56346. Neste sentido, manifeste-se a exequente, no prazo de 15 dias, 

quanto ao prosseguimento do feito. Int. Cumpra-se. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000362-16.2016.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

ILDA CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO MARQUES DE ABREU OAB - MT0011683A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELAINE CAPPELARY RULIM (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ODERLY MARIA FERREIRA LACERDA OAB - MT0006133A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA DECISÃO Processo: 

1000362-16.2016.8.11.0010. EXEQUENTE: ILDA CRISTINA DA SILVA 

EXECUTADO: ELAINE CAPPELARY RULIM Vistos, etc. Diante da certidão 

do ID nº 31607631, proceda-se à liberação dos valores depositados nos 

autos, mediante expedição de alvará conforme requerido pelo exequente 

na petição retro. Cumpra-se. Expeça-se o necessário. Ednei Ferreira dos 

Santos Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000559-29.2020.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

VERAO MODAS COM ROUPAS FEITAS 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:

ELIANE ATANASIO BRASILEIRO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000559-29.2020.8.11.0010. REQUERENTE: VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP REQUERIDO: ELIANE ATANASIO BRASILEIRO 

Vistos etc. Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, caput, da lei n. 

9.099/95. Trata-se de processo movido por VERAO MODAS COM 

ROUPAS FEITAS LTDA - EPP, em desfavor de ELIANE ATANASIO 

BRASILEIRO. Conforme consta nos autos, as partes compuseram acordo. 

Isso posto, faz-se necessário a homologação e extinção do feito. O Artigo 

487, III, “b” do Código de Processo Civil estabelece que: ”Art. 487. Haverá 

resolução de mérito quando o juiz: (...) III - homologar: (...) b) a transação;” 

Assim, ante o acordo entabulado entre as partes, deve o feito ser 

arquivado. DISPOSITIVO Ante o exposto, para que produza os seus 

jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO o acordo firmado entre as partes, 

em consequência, JULGO EXTINTO este feito, com exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 487, inciso III, alínea “b”, do Código de Processo 

Civil. Sem custas nem honorários, em conformidade com o art. 54 e art. 55, 

ambos da Lei 9.099/95. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito 

do Juizado Especial Cível da Comarca de Jaciara para homologação 

conforme o artigo 40 da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado 

no PJE. DANILO ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para 

que surtam seus jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra 

do Juiz Leigo deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada 

sendo requerido, arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as 

partes da sentença. Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003384-77.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ISLEI RIBEIRO DE MORAIS OAB - MT21825/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LOJAS RENNER S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO MAHFUZ VEZZI OAB - MT228213-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1003384-77.2019.8.11.0010. REQUERENTE: GABRIEL EVARISTO DE 

OLIVEIRA REQUERIDO: LOJAS RENNER S.A. Vistos etc. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, caput, 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 CPC. Trata-se de 

ação proposta por GABRIEL EVARISTO DE OLIVEIRA, que move em 

desfavor de LOJAS RENNER S.A. A parte autora, através de 

manifestação encartada nos autos, requer a desistência da presente 

ação, com o arquivamento do feito. No que toca o pedido de desistência, 

eis o entendimento sedimentado no Fórum Nacional de Juizados Especiais 

– FONAJE, vejamos: 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). Logo, 

inexistindo indícios de litigância de má-fé, tenho que o pedido de 

desistência deve ser deferido. Nos termos do estatuído no artigo 200, 

parágrafo único, do CPC, a desistência da ação somente produz seus 

efeitos após a homologação Judicial. DISPOSITIVO Ante o exposto, para 

que produza os seus jurídicos e legais efeitos, HOMOLOGO O PEDIDO DE 

DESISTÊNCIA desta reclamação e, em consequência, JULGO EXTINTO 

este feito, sem exame do mérito, com fulcro no disposto artigo 485, inciso 

VIII, do Código de Processo Civil. Sem custas e honorários advocatícios, 

face ao disposto nos art. 54 e 55 da Lei n.º 9.099/95 c/c artigo 27 da Lei 

12.153/2009. À consideração do Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

Especial da Comarca de Jaciara para homologação conforme o artigo 40 

da lei 9.099/95. Jaciara - MT. Publicado e registrado no PJE. DANILO 

ALEXANDRE ALVES Juiz Leigo Vistos, Homologo, para que surtam seus 

jurídicos e legais efeitos, o Projeto de Sentença da lavra do Juiz Leigo 

deste Juizado Especial. Preclusa a via recursal, em nada sendo requerido, 

arquive-se com as baixas necessárias. Intimem-se as partes da sentença. 
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Jaciara - MT. EDNEI FERREIRA DOS SANTOS Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000928-57.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

NORTE SUL SEMENTES LTDA - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GRASIELA ELISIANE GANZER OAB - MT9899-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA (EXECUTADO)

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA 

(EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JULIANA CARDOSO MORAES OAB - SP331851 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1000928-57.2019.8.11.0010. EXEQUENTE: NORTE SUL SEMENTES LTDA - 

EPP EXECUTADO: REDE OK SERVICOS DE TECNOLOGIA E CREDITO LTDA, 

REDE SCB - REDE DOS SERVICOS DE CREDITO DO BRASIL LTDA Vistos, 

etc. Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001624-93.2019.8.11.0010

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIMARIA DE JESUS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO GUIMARAES NOGUEIRA OAB - MT0012853A (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):

EDNEI FERREIRA DOS SANTOS

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JACIARA SENTENÇA Processo: 

1001624-93.2019.8.11.0010 REQUERENTE: LUCIMARIA DE JESUS 

SANTOS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. 

Considerando que a obrigação foi integralmente satisfeita, JULGO 

EXTINTA A EXECUÇÃO com fulcro no que dispõem os arts. 924, inc. II, e 

art. 925, ambos do CPC, autorizando que a parte postulante proceda ao 

levantamento dos valores vinculados aos autos mediante a expedição do 

competente Alvará Judicial, a ser expedido em nome do beneficiário ou de 

seu advogado, desde que este tenha procuração especial para tanto. 

Dê-se baixa em eventuais gravames e penhoras realizadas nos autos. 

Atente-se para adequada autuação e distribuição na fase de cumprimento 

de julgado. Sentença publicada e registrada pelo sistema eletrônico PJE 

2.0. Intimem-se. Transitada em julgado, arquive-se com as baixas e 

anotações de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Ednei Ferreira 

dos Santos Juiz de Direito

Comarca de Juara

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000496-14.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GERALDO RODRIGUES CORTES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCAS GALVAO DOMINGUES OAB - MT19296-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000496-14.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

GERALDO RODRIGUES CORTES REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos etc. Providencie a secretaria a certificação do 

necessário. Sem prejuízo de eventual julgamento antecipado da lide, 

especifiquem as partes as provas que pretendem produzir, demonstrando 

a imperiosidade de sua produção, no prazo de 15 dias. Decorrido o prazo, 

sem a devida manifestação, o que deverá ser certificado, voltem-me 

conclusos. Intimem-se. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário. 

Considerando a Portaria-Conjunta 249/2020, que estabelece medidas de 

prevenção ao contágio pelo COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns 

judiciais do Estado de Mato Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE 

DECISÃO COMO, MANDADO de CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA, e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Intimação Classe: CNJ-268 ARROLAMENTO SUMÁRIO

Processo Número: 1000202-59.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA VENTURA SIMAO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUSINETE VENTURA SILVA SIMAO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA DESPACHO Processo: 1000202-59.2019.8.11.0018. REQUERENTE: 

ADRIANA VENTURA SIMAO REQUERIDO: LUSINETE VENTURA SILVA 

SIMAO Vistos etc. DEFIRO o pedido de id. 30801972, bem como 

DETERMINO a suspensão do feito pelo prazo de 60 (sessenta) dias, 

conforme requerido. Após, com o decurso do prazo, certifique-se e, 

INTIME-SE a Defensoria Pública para que se manifeste no feito, no prazo 

de 15 (quinze) dias, em termos de prosseguimento do feito, sob pena de 

extinção. Com a manifestação ou decurso do prazo, certifique-se e voltem 

os autos conclusos para deliberações. Considerando a Portaria-Conjunta 

249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato 

Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. Cumpra-se. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz 

de Direito.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000309-40.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ELAINE CRISTINA DA SILVA (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JURANILDO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

JUARA SENTENÇA Processo: 1000309-40.2018.8.11.0018. EXEQUENTE: 

ELAINE CRISTINA DA SILVA EXECUTADO: JURANILDO DOS SANTOS 

Vistos, etc. Trata-se de Cumprimento de Sentença pelo rito do artigo 528 

do CPC proposta por Evelyn Gabrielli Silva Santos, devidamente 

representada por sua genitora Elaine Cristina da Silva, em face de 

Juranildo dos Santos. Em decisão de id.13266060 foi recebida a inicial, 

bem como deferido o pedido de justiça gratuita. O requerido foi 

devidamente intimado, conforme id. 14598856, entretanto não se 

manifestou no feito. No id. 20801329 a Defensoria Pública pugnou pela 

intimação pessoal da parte exequente, tendo em vista que não conseguiu 

contato com esta. Aparte exequente foi devidamente intimada 

pessoalmente, conforme id. 25343418, mas não se manifestou nos autos, 

certidão de id.29543013. Após, Instado a se manifestar a Defensoria 

Pública no id.30705972, requereu a extinção, com fulcro no artigo 485, 

inciso III, do CPC. É o Relatório. Fundamento e Decido. Compulsando os 

autos denoto que a Defensoria Pública tentou contato com a parte 

exequente, a qual restou infrutífera conforme informado nos autos. Dispõe 
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o artigo 485, caput, inciso II e § 1º, do Código de Processo Civil, que: “Art. 

485. O juiz não resolverá o mérito quando: II – o processo ficar parado 

durante mais de 1 (um) ano por negligência das partes; § 1º Nas hipóteses 

descritas nos incisos II e III, a parte será intimada pessoalmente para suprir 

a falta no prazo de 5 (cinco) dias. O processo não pode ficar, 

indefinidamente, paralisado, sem que a parte interessada promova atos 

que lhe competem e que dão desenvolvimento ao mesmo. INTIMAÇÃO 

PARA DAR ANDAMENTO AO FEITO. ARTIGO 267, III E PARÁGRAFO 

PRIMEIRO DO CPC/73. EXTINÇÃO DO PROCESSO. INTIMAÇÃO PESSOAL. 

ENDEREÇO INCORRETO. O processo, depois de instaurado, não pode ficar 

à mercê da vontade das partes, devendo ser dado ao mesmo o devido 

andamento, cabendo ao Juiz zelar pela rápida e eficaz solução da lide, em 

obediência ao princípio do impulso processual. O abandono da causa, pelo 

Autor, configura-se como uma das hipóteses em que é autorizada a 

extinção do processo, nos precisos termos do inciso III, do Artigo 267, do 

Diploma Processual Civil. Deve a parte manter o seu endereço atualizado 

no processo. Expedido mandado de intimação ao autor para que promova 

o regular andamento do feito e não sendo possível a sua intimação por 

não ser localizado no endereço, impõe-se a extinção do processo. (TJ-MG 

- AC: 10672093967269001 MG, Relator: Cabral da Silva, Data de 

Julgamento: 22/10/2013, Câmaras Cíveis / 10ª CÂMARA CÍVEL, Data de 

Publicação: 01/11/2013) No caso dos autos, verifica-se que o processo 

está parado, haja vista que a Defensoria Pública não conseguiu localizar a 

requerente para dar prosseguimento ao feito, o que demonstra claramente 

o desinteresse da mesma no deslinde do feito. PROCESSO CIVIL. 

INTIMAÇÃO PARA DAR PROSSEGUIMENTO AO FEITO. OBRIGAÇÃO DA 

PARTE EM MANTER O ENDEREÇO ATUALIZADO. PRESUNÇÃO DE 

VÁLIDADE. ABANDONO DA CAUSA. SENTENÇA MANTIDA. 1. Cumpre às 

partes manter atualizado o endereço, presumindo-se válidas as intimações 

remetidas ao endereço informado na inicial. 2. Correta a extinção do feito 

por abandono, considerando a inércia da parte autora diante de regular 

intimação para dar prosseguimento ao feito. 3. Sentença mantida. (TJ-DF - 

APC: 20100710101217 DF 0010075-62.2010.8.07.0007, Relator: GISLENE 

PINHEIRO, Data de Julgamento: 10/09/2014, 5ª Turma Cível, Data de 

Publicação: Publicado no DJE : 18/09/2014 . Pág.: 171) Assim, cumpridas 

as formalidades legais, ante a inércia da parte requerente, no sentido de 

dar prosseguimento ao feito, a extinção sem resolução de mérito é medida 

que se impõe. Em consequência, JULGO EXTINTA, SEM RESOLUÇÃO DE 

MÉRITO a presente ação, com fundamento no artigo 485, inciso III, do Novo 

Código de Processo Civil, autorizando, caso requeira, o desentranhamento 

dos documentos que instruíram a presente, mediante certidão nos autos. 

Sem custas. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Com o trânsito em 

julgado, AO ARQUIVO. Cumpra-se. Considerando a Portaria-Conjunta 

249/2020, que estabelece medidas de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19, inclusive o fechamento dos fóruns judiciais do Estado de Mato 

Grosso, SERVIRÁ CÓPIA DA PRESENTE DECISÃO COMO TERMO DE 

COMPROMISSO, MANDADO DE CITAÇÃO/INTIMAÇÃO, CARTA 

PRECATÓRIA e OFÍCIO no que couber, priorizando a comunicação de 

forma eletrônica. JULIANO HERMONT HERMES DA SILVA Juiz de Direito.

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Juliano Hermont Hermes da Silva

 Cod. Proc.: 103282 Nr: 8406-80.2017.811.0018

 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: Salete Marin Gasparini

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco do Brasil S/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Afonso Decanini Neto - 

OAB:9.123, Luis Fernando Decarini - OAB:9.993-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: José Arnaldo Janssen 

Nogueira - OAB:19.081-A-MT, Sérvio Túlio de Barcelos - 

OAB:14.354-A

 Diante do exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Exibição de 

Documentos proposta por Salete Marin Gasparini em desfavor do Banco 

do Brasil S.A., com fundamento no art. 487, inciso I, do Código de 

Processo Civil, para fins de:

 DETERMINAR que o Banco Requerido apresente as cópias dos SLIPS 

referente a Cédula Pignoratícia n° 88/00120-2, pactuada entre o requerido 

e o “de Cujus”, no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de expedição de 

mandado de busca e apreensão.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1001476-58.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RICO - NUTRICAO ANIMAL LTDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA REGINA OLIVEIRA SANTOS FERREIRA OAB - MT10765-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VALTER APARECIDO GOVEA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

JUARA 2ª VARA CÍVEL DE JUARA RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA 

VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 I N T I M A Ç Ã O Intimar Patrono da 

parte autora para que providencie a juntada aos autos do comprovante de 

pagamento da diligencia para cumprimento do mandado, no prazo legal. 

Devendo ser emitida a guia junto ao site do TJMT, link “emissão de guias 

online”. Juara MT, 25 de março de 2020 Sueli Aparecida Mileski - Gestora 

Judiciária

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 89841 Nr: 1563-02.2017.811.0018

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Roberto Stocco

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Eloide de Quadros Zuconelli

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Silvio Luiz de Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FRANCINE GOMES PAVEZI - 

OAB:MT/17162, Irajá Rezende de Lacerda - OAB:MT/11987, 

LEANDRO FACCHIN ROCHA - OAB:22166/O

 Intimar Patrono da parte requerida, para que querendo, apresente 

contrarrazões ao recurso juntado no presente feito.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35001 Nr: 2578-84.2009.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Moaci Barbosa Rocha

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Banco Atlantico Fundo de Investimentos Em 

Direitos Creditorios NP, Brasil Telecom S/A (OI)

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Fernando do Nascimento Melo 

- OAB:9110/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Alexandre Miranda Lima - 

OAB:13.241-A, Eladio Miranda de Lima - OAB:13242-A/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, julgo extinto o feito, sem resolução do 

mérito, forte no art. 485, IV, do NCPC, em relação à requerida OI 

S/A.DORAVANTE, o presente feito passará a tramitar apenas contra a 

executada ATLANTICO FUNDO DE INVESTIMENTO.Expeça-se certidão de 

crédito em favor da parte autora, para que promova a habilitação no juízo 

universal, caso queira receber da executada OI S/A.Certifique-se se há 

valores depositados nos autos; e se já houve levantamento de valores 

pelo requerente, indicando os valores.Após, manifeste-se o requerente, 

pugnando o que for de direito.CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35335 Nr: 2905-29.2009.811.0018

 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: J. Lisboa da Hora - EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Arnaldo Ramão 
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Medina, Armindo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcia de Campos Luna - 

OAB:MT/12.418, Rodrigo Carlos Bergo - OAB:8.435/O MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos, 

confirmando a liminar deferida nos autos, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se imediatamente. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 35348 Nr: 2919-13.2009.811.0018

 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: Izael Costa

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho, Armindo Ramão 

Medina, Arnaldo Ramão Medina

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Élcio Lima do Prado - 

OAB:4.757/MT, Fabio Alves Donizeti - OAB:12.674, Silvio Luiz de 

Oliveira - OAB:3546-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Arnaldo Ramão Medina - 

OAB:12914, Jose Carlos de Souza Pires - OAB:1938/MT, Leonardo 

Bruno Vieira de Figueiredo - OAB:8617/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos, 

confirmando a liminar deferida nos autos, extinguindo o feito com 

resolução do mérito, nos termos do art. 487, inc. I, do CPC.Condeno o 

embargado ao pagamento de custas processuais e honorários 

advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa.Com o 

trânsito em julgado, arquive-se imediatamente. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 42610 Nr: 3038-03.2011.811.0018

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Alessandra Cristina Daniel Vergueiro

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Jorge Balbino da Silva - 

OAB:MT/3063-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos etc;

Considerando que ambos os embargos em apenso foram julgados, 

manifeste-se e credor, no prazo de 15 dias, dando o devido 

impulsionamento ao feito, sob pena de suspensão da execução nos 

termos do art. 921 do CPC.

CUMPRA-SE.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 43832 Nr: 943-63.2012.811.0018

 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: J. A. Paliosa Madeiras-EPP

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Aldenir Rossatti Mancoelho

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Marcelo Junior Gonçalves - 

OAB:MT/8787-B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Aristides Jose Botelho de 

Oliveira - OAB:3911/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedente os pedidos para 

decretar a resolução do contrato pelo inadimplemento, condenando o 

requerido a indenizar o requerente, no montante integral do preço, fixado 

no contrato em R$ 272.000,00 (duzentos e setenta e dois mil reais), que 

d e v e r á  s e r  c o r r i g i d o  m o n e t a r i a m e n t e ,  a  p a r t i r  d o 

DESEMBOLSO/PAGAMENTO das quantias e/ou PREJUÍZO, com base no 

INPC – Lei nº.6.899/81 -, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao 

mês, nos termos do art. 406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, 

do CTN e Enunciado 20 da I Jornada do CJF/STJ, a partir da citação – mora 

ex persona (art. 397, parágrafo único c/c art. 405, todos do Código 

Civil).OUTROSSIM, julgo extinto o feito, com resolução do mérito, nos 

termos do art. 487 inc. I, do CPC.Com o trânsito em julgado, arquive-se 

imediatamente. P.R.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 59816 Nr: 2366-24.2013.811.0018

 AÇÃO: Ação Civil Pública->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público Estadual

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Alcir Paulino

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Adhemar de Brito Figueira 

Peres - OAB:11203/MT

 FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS julgo procedentes os pedidos veiculados 

na exordial, nos termos do artigo 487, I, do CPC, para CONDENAR o 

requerido nas seguintes sanções: a) pagamento de multa civil que arbitro 

em 30 (trinta) vezes o valor da última remuneração percebida pelo 

requerido no exercício do cargo de Prefeito Municipal. O valor deverá 

corrigido monetariamente mês a mês, com base no INPC – Lei nº.6.899/81 

-, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês, nos termos do art. 

406, do vigente Código Civil, c/c o §1º, do art. 161, do CTN e Enunciado 20 

da I Jornada do CJF/STJ.b) proibição de contratar com o Poder Público, 

receber incentivos fiscais ou creditícios, direta ou indiretamente, pelo 

prazo de 03 (três) anos.No mais, condeno o requerido ao pagamento das 

custas processuais. Sem condenação em honorários a teor dos artigos 17 

e 18 da Lei de Ação Civil Pública.Após o trânsito em julgado desta decisão, 

OFICIE-SE ao Egrégio Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Mato Grosso 

e ao Cartório Eleitoral desta Comarca comunicando a suspensão dos 

direitos políticos do requerido e, ainda, certifique-se e remeta-se o feito ao 

arquivo definitivo com as baixas necessárias.Por fim, arquivem-se os 

autos.P.R.I.C.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000010-63.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JORGE BALBINO DA SILVA OAB - MT0003063S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Certifico, em razão da petição do ente 

devedor constante no I.D. 3149911531350352, onde informa que houve a 

quitação do valor da RPV, verifiquei junto ao sistema SisconDJ a 

existência de valores depositados judicialmente, cujo comprovante segue 

anexo. Ante o exposto, impulsiono ao autor para requerer o que de direito, 

no prazo legal. JUARA, 27 de abril de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA 

ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010466-60.2012.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

RONEY SANDRO CUNHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PEREIRA BATISTA OAB - MT24433-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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010466-60.2012.8.11.0018. 

REQUERENTE: RONEY SANDRO CUNHA REQUERIDO: OI BRASILTELECOM 

DESPACHO Compulsando os autos, vislumbra-se que a parte requerida 

apresentou RECURSO INOMINADO às f. 101/108. Dessa forma, 

certifique-se a tempestividade do presente recurso, bem como, INTIME-SE 

a parte recorrida para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar suas 

contrarrazões. Após, concluso para deliberações. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de 

Direito –

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000048-12.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico que nesta data, em 

cumprimento à Decisão proferida de I.D. 27090433, procedo a juntada do 

extrato da operação de Bloqueio realizada nos autos, conforme 

documento anexo. Ante o exposto, promovo a intimação do executado 

para querendo, apresentar embargos no prazo legal. JUARA, 28 de abril 

de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000055-04.2017.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico que nesta data, em 

cumprimento à Decisão proferida de I.D. 27090439, procedo a juntada do 

extrato da operação de Bloqueio realizada nos autos, conforme 

documento anexo. Ante o exposto, promovo a intimação do executado 

para querendo, apresentar embargos no prazo legal. JUARA, 28 de abril 

de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000876-37.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico, que por equívoco, procedi a intimação das partes 

para manifestarem acerca do cálculo, porém, não o juntei quando deveria. 

Ante o exposto, procedo novamente a intimação para manifestarem, no 

prazo legal.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000056-52.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico que nesta data, em 

cumprimento à Decisão proferida de I.D. 27090684, procedo a juntada do 

extrato da operação de Bloqueio realizada nos autos, conforme 

documento anexo. Ante o exposto, promovo a intimação do executado 

para querendo, apresentar embargos no prazo legal, sob pena de 

preclusão. JUARA, 28 de abril de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA 

ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: RUA ANITA GARIBALDI, 94W, 

BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000057-37.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico que nesta data, em 

cumprimento à Decisão proferida de I.D. 27090681, procedo a juntada do 

extrato da operação de Bloqueio realizada nos autos, conforme 

documento anexo. Ante o exposto, promovo a intimação do executado 

para querendo, apresentar embargos no prazo legal. JUARA, 28 de abril 

de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000152-67.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MOACIR VELOZO JUNIOR OAB - MT0017762S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA CERTIDÃO Certifico que nesta data, em 

cumprimento à Decisão proferida de I.D. 27090651, procedo a juntada do 

extrato da operação de Bloqueio realizada nos autos, conforme 

documento anexo. Ante o exposto, promovo a intimação do executado 

para querendo, apresentar embargos no prazo legal. JUARA, 28 de abril 

de 2020. ELAINE CRISTINA GAZETTA ALVES Gestor(a) Judiciário(a) SEDE 

DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA E INFORMAÇÕES: 

RUA ANITA GARIBALDI, 94W, BOA VISTA, JUARA - MT - CEP: 78575-000 

TELEFONE: (66) 35561496

Decisão

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010545-05.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

BRAS DE FREITAS AZAMBUJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELCIO LIMA DO PRADO OAB - MT0004757A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CLAUDIR BASSIQUETI (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SHIRLENE BENITES OAB - MT16211-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010545-05.2013.8.11.0018. 

EXEQUENTE: BRAS DE FREITAS AZAMBUJA EXECUTADO: CLAUDIR 

BASSIQUETI DECISÃO O presente feito encontra-se em fase de execução 

de sentença. A parte exequente, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requer a suspensão do feito (f. 83). É breve relato. Decido. 

Como sabido, o Juizado Especial Cível não é local para que ações 
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perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim deve ser para 

propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas no menor 

tempo possível. O cumprimento de sentença iniciou-se há vários meses e 

até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu crédito, 

muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de expropriação. 

FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, INDEFIRO o pedido de suspensão do 

processo e determino, desde já, o ARQUIVAMENTO do feito com baixa, 

pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento da 

providência acima. Intime-se. Às providências. ALEXANDRE SÓCRATES 

MENDES - Juiz de Direito-

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000477-08.2019.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

GESSICA KOCH DIAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000477-08.2019.8.11.0018. 

REQUERENTE: GESSICA KOCH DIAS REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL 

S.A. DECISÃO HOMOLOGO o pedido de desistência do recurso 

apresentado às f. 111/120 pela parte requerida. Dessa forma, INTIME-SE a 

parte reclamada para, no prazo de (dez) dias, comprovar nos autos o 

cumprimento da obrigação. Após, INTIME-SE a parte reclamante para que 

se manifeste em igual prazo, e concluso para deliberações. Cumpra-se. 

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito –

Sentença

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010231-59.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON L VIOLADA - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA OAB - MT0008393S (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(ADVOGADO(A))

SILVIANA MILENE DOS SANTOS OAB - MT8805-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010231-59.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: ANDERSON L VIOLADA - EPP REQUERIDO: OI S/A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme 

consta nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está 

apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da 

parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010322-81.2015.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

PEDRO ALCANTARA MOTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010322-81.2015.8.11.0018. 

REQUERENTE: PEDRO ALCANTARA MOTA REQUERIDO: OI S.A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme 

consta nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está 

apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da 

parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 
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potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010094-72.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ROSILDA DINIZ DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIO TEIXEIRA DA FONSECA OAB - MT0008393S (ADVOGADO(A))

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010094-72.2016.8.11.0018. 

REQUERENTE: ROSILDA DINIZ DE OLIVEIRA REQUERIDO: OI 

BRASILTELECOM Vistos etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 

da Lei 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte promovente foi 

devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, contudo, 

manteve-se inerte, conforme consta nos expedientes dos autos. Sem 

paragens, o presente feito está apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei 

processual, quando da inércia da parte autora em promover o seguimento 

do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do mérito, 

independentemente de intimação pessoal. Trata-se de providência estatal 

com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária 

diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é 

o entendimento jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

INCONFORMISMO RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE 

DE REFORMA DO JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU 

PELA EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER 

PLEITEADO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA 

DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010338-06.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE FLORENCIO ROCHA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO GOMES SILVA FILHO OAB - MT12036-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010338-06.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: JOSE FLORENCIO ROCHA REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Depreende-se 

dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme consta 

nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está apto a 

ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte 

autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010197-79.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA FERREIRA DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RODRIGO CARLOS BERGO OAB - MT0008435A (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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010197-79.2016.8.11.0018. 
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REQUERENTE: MARIA FERREIRA DE LIMA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Depreende-se 

dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme consta 

nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está apto a 

ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte 

autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010441-08.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

OTONIEL RODRIGUES DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010441-08.2016.8.11.0018. 

REQUERENTE: OTONIEL RODRIGUES DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme 

consta nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está 

apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da 

parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010382-25.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON SILVA GODOY (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCIA DE CAMPOS LUNA OAB - MT12418-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010382-25.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: ANDERSON SILVA GODOY REQUERIDO: OI S/A Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Depreende-se 

dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme consta 

nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está apto a 

ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte 

autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 
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R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010047-98.2016.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

T R FRAGNAN - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LINDAMIR MACEDO DE PAIVA OAB - MT0016164A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEILA ROSELI TARDIVO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010047-98.2016.8.11.0018. 

EXEQUENTE: T R FRAGNAN - ME EXECUTADO: LEILA ROSELI TARDIVO 

Vistos etc., Trata-se de execução de título extrajudicial. A parte 

exequente, diante da não localização de bens penhoráveis, requer a 

penhora do salário da parte executada (f. 96/98). Em que pese as 

alegações da parte exequente, dispõe o art. 833 do CPC, inciso IV, que 

são impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os soldos, os salários, 

as remunerações, os proventos de aposentadoria, as pensões, os 

pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas por liberalidade 

de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua família, os 

ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal, 

ressalvado o § 2º; De acordo com o artigo supracitado, nota-se 

claramente que a legislação processual civil prescreve que os 

vencimentos provenientes salários, destinados ao sustento do ente 

familiar, são impenhoráveis. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é 

local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim 

deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas 

no menor tempo possível. Ademais, a presente ação foi distribuída há 

vários meses e até o momento a parte exequente não logrou êxito em 

receber seu crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de 

expropriação. Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez 

tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, todas 

restaram infrutíferas. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. DETERMINO, ex officio, que a secretaria deste Juízo proceda 

à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – 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. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000030-54.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NILTON MONTEIRO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA ALBERTINI COLET OAB - MT0020262A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LISANIL DA CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000030-54.2018.8.11.0018. 

EXEQUENTE: NILTON MONTEIRO DA SILVA EXECUTADO: LISANIL DA 

CONCEICAO PATROCINIO PEREIRA Vistos etc., Trata-se de execução de 

título extrajudicial. A parte exequente, diante da não localização de bens 

penhoráveis, requer a penhora do salário da parte executada (f. 34). Em 

que pese as alegações da parte exequente, dispõe o art. 833 do CPC, 

inciso IV, que são impenhoráveis: os vencimentos, os subsídios, os 

soldos, os salários, as remunerações, os proventos de aposentadoria, as 

pensões, os pecúlios e os montepios, bem como as quantias recebidas 

por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e de sua 

família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de 

profissional liberal, ressalvado o § 2º; De acordo com o artigo supracitado, 

nota-se claramente que a legislação processual civil prescreve que os 

vencimentos provenientes de salários, destinados ao sustento do ente 

familiar, são impenhoráveis. Como sabido, o Juizado Especial Cível não é 

local para que ações perdurem por muitos anos, é justiça rápida, e assim 

deve ser para propiciar que um maior número de demandas sejam julgadas 

no menor tempo possível. A presente ação foi distribuída há vários meses 

e até o momento a parte exequente não logrou êxito em receber seu 

crédito, muito embora este Juízo tenha efetuado tentativas de 

expropriação. Em análise dos autos, constata-se que por mais de uma vez 

tentou-se a expropriação de bens da parte executada, contudo, todas 

restaram infrutíferas. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, JULGO e 

DECLARO EXTINTO o presente feito, com fundamento no art. 53, § 4º, da 

Lei 9.099/95. DETERMINO, ex officio, que a secretaria deste Juízo proceda 

à emissão da Certidão de Crédito em favor do exequente, a qual será 

emitida no momento que a parte comparecer na Secretaria para retirá-la, 

em conformidade com o Enunciado 76 do FONAJE, senão vejamos: 

ENUNCIADO 76 (Substitui o Enunciado 55) – 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. Determino, desde já, o arquivamento do feito com 

baixa, pois desnecessário manter o processo em aberto para cumprimento 

da providência acima. 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - 

Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010235-96.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR GIROLETTA (REQUERENTE)

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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010235-96.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: VILMAR GIROLETTA REQUERIDO: OI S.A Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Depreende-se 

dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada para dar 

prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme consta 

nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está apto a 

ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da parte 

autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 
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INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 8010413-11.2014.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SIMONI BERGAMASCHI DA FONSECA OAB - MT0005810A 

(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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010413-11.2014.8.11.0018. 

REQUERENTE: MARIA APARECIDA DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme 

consta nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está 

apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da 

parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

Recurso conhecido e desprovido. (Processo nº 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010097-03.2011.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

LAIRTON MONTANHEIRO (REQUERENTE)

LAIRTON MONTANHEIRO - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO FERNANDES MACIEL ESTEVES OAB - MT0014143A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BRASIL TELECOM S/A OI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010097-03.2011.8.11.0018. 

REQUERENTE: LAIRTON MONTANHEIRO, LAIRTON MONTANHEIRO - ME 

REQUERIDO: BRASIL TELECOM S/A OI Vistos etc., Dispensado o relatório, 

conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Depreende-se dos autos que a parte 

promovente foi devidamente intimada para dar prosseguimento ao feito, 

contudo, manteve-se inerte, conforme consta nos expedientes dos autos. 

Sem paragens, o presente feito está apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei 

processual, quando da inércia da parte autora em promover o seguimento 

do feito, prevê a possibilidade de extinção sem resolução do mérito, 

independentemente de intimação pessoal. Trata-se de providência estatal 

com o fim de cessar a dispendiosa movimentação da máquina judiciária 

diante do desinteresse da parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é 

o entendimento jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. 

INCONFORMISMO RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE 

DE REFORMA DO JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU 

PELA EXTINÇÃO E ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER 

PLEITEADO A INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA 

DE SUA INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. 
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Intimem-se. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010341-58.2013.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS ROBERTO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WILLIAN CESAR DE MORAES OAB - MT16867/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):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 8010341-58.2013.8.11.0018. 

REQUERENTE: MARCOS ROBERTO DA SILVA REQUERIDO: OI S/A Vistos 

etc., Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. 

Depreende-se dos autos que a parte promovente foi devidamente intimada 

para dar prosseguimento ao feito, contudo, manteve-se inerte, conforme 

consta nos expedientes dos autos. Sem paragens, o presente feito está 

apto a ser extinto. Neste âmbito, a lei processual, quando da inércia da 

parte autora em promover o seguimento do feito, prevê a possibilidade de 

extinção sem resolução do mérito, independentemente de intimação 

pessoal. Trata-se de providência estatal com o fim de cessar a 

dispendiosa movimentação da máquina judiciária diante do desinteresse da 

parte na prestação jurisdicional. Neste sentido é o entendimento 

jurisprudencial: JECCPR-0037664) RECURSO INOMINADO. CUMPRIMENTO 

DE SENTENÇA. DECISÃO DE EXTINÇÃO DO PROCESSO. INCONFORMISMO 

RECURSAL DO EXEQUENTE. TESES DE NECESSIDADE DE REFORMA DO 

JULGADO, POIS A PARTE ADVERSA NÃO PUGNOU PELA EXTINÇÃO E 

ARQUIVAMENTO DO FEITO, BEM COMO POR TER PLEITEADO A 

INTIMAÇÃO DO EXECUTADO POR EDITAL E ANTE A FALTA DE SUA 

INTIMAÇÃO PESSOAL PARA SE MANIFESTAR NO PROCESSO. 

ALEGAÇÕES NÃO ACOLHIDAS. INTIMAÇÃO EDITALÍCIA. PROCEDIMENTO 

DEFESO NO JUIZADO ESPECIAL. ARTIGO 18, § 2º DA LEI 9.099/95. 

EXTINÇÃO POR ABANDONO DE CAUSA POR MAIS DE 30 DIAS. 

EXEQUENTE QUE POSSUI PROCURADOR DEVIDAMENTE CONSTITUÍDO 

NOS AUTOS, DEVIDAMENTE INTIMADO E QUE SE MANTEVE INERTE POR 

MAIS DE 30 DIAS. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL E DE 

REQUERIMENTO DA PARTE ADVERSA NA SISTEMÁTICA DOS JUIZADOS 

ESPECIAIS. INTELIGÊNCIA DOS ARTIGOS 51, § 1º, E 53, § 4º DA LEI 

9.099/95. SENTENÇA MANTIDA PELOS PRÓPRIOS E JURÍDICOS 

FUNDAMENTOS. APLICABILIDADE DO ART. 46 DA LEI Nº 9.099/95. 

R e c u r s o  c o n h e c i d o  e  d e s p r o v i d o .  ( P r o c e s s o  n º 

0000016-68.1996.8.16.0067/0, 1ª Turma Recursal dos Juizados 

Especiais/PR, Rel. Leo Henrique Furtado Araújo. unânime, Publ. 

08.05.2017). Ademais, o Poder Judiciário não pode ficar “entulhado” de 

processos sem qualquer interesse das partes, pois tal situação é 

potencialmente causadora da demora na tramitação de outros feitos cujas 

partes possuem relevante interesse em seu término, contribuindo para a 

famigerada lentidão processual. FORTE EM TAIS FUNDAMENTOS, 

considerando que a parte interessada não promoveu ato que lhe competia, 

em face da sua inércia, JULGO EXTINTO o processo, sem resolução do 

mérito, com fundamento no art. 485, inciso 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. ALEXANDRE SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000674-94.2018.8.11.0018

Parte(s) Polo Ativo:

NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO CARVALHO GONCALVES OAB - MT0019989A 

(ADVOGADO(A))

LUCAS BRAGA MARIN OAB - MT0016300A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEONIRA APARECIDA COSTA DA LUZ (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ALEXANDRE SÓCRATES MENDES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE JUARA Processo: 1000674-94.2018.8.11.0018. 

REQUERENTE: NEURA INDUSTRIA E COMERCIO DE LINGERIE LTDA - ME 

REQUERIDO: LEONIRA APARECIDA COSTA DA LUZ Vistos etc., 

Dispensado o relatório, conforme artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante o teor da 

petição da parte promovente, HOMOLOGO o pedido de DESISTÊNCIA DA 

AÇÃO, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, e o faço sem 

resolução de mérito, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do CPC. Sem 

custas processuais e honorários advocatícios (arts. 54 e 55 da lei nº 

9.099/95). Após o trânsito em julgado, arquivem-se os autos. ALEXANDRE 

SÓCRATES MENDES - Juiz de Direito-

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83036 Nr: 3532-86.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Angela Maria Bagatini

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ROBSON DUPIM DIAS - 

OAB:14074, SILVIA CRISTINA GIRALDELLI - OAB:12854

 Vistos etc;

Intime-se a acusada, para no prazo de 10 dias, por meio de Advogado ou 

da Defensoria, justifique o não cumprimento das condições da suspensão 

condicional do processo.

Decorrido o prazo, com ou sem manifestação, certifique-se. Após, vistas 

ao MPE.

Ciência ao MPE e à Defesa.

Às providências.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Alexandre Sócrates Mendes

 Cod. Proc.: 83350 Nr: 3753-69.2016.811.0018

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): João Batista Gomes Bedim

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Defensoria Publica de 

Juara-MT. - OAB:

 Vistos.

Ainda em tempo, chamo o feito à ordem para sanar o erro material 

constante no dispositivo da sentença, conforme certificado à ref. 153.

Assim, onde lê-se “DONIZETE GALDINO DA SILVA”, deve ser lido “JOÃO 

BATISTA GOMES BEDIM”, mantendo-se integralmente os demais termos da 

sentença.

Ciência ao Ministério Público e a Defesa.

Cumpra-se.

Comarca de Mirassol D'Oeste

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000866-77.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIANE GONCALVES - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000866-77.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

LUCIANE GONCALVES - ME Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 
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em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001813-05.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

CONSTANCIA DA SILVA LEOPOLDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JESUS VIEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT0009309A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS (EXECUTADO)

 

Empós, INTIMEM-SE as partes para especificarem as provas que 

pretendem produzir, nos termos do art. 370 do NCPC, justificando-as, sob 

pena de indeferimento.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001667-27.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

AILTON PERES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JULIO CEZAR MASSAM NICHOLS OAB - MT11270/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AV. 

AVENIDA JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - 

MT - CEP: 78280-000 - TELEFONE: (65) 32411391 Certifico que a R. 

Sentença transitou em julgado. Mirassol D'Oeste - MT, 28 de abril de 2020 

Cleusa Roberto do Carmo Gestora Judiciaria

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000794-61.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ELIZANGELA DE OLIVEIRA CARDOSO (AUTOR(A))

ALESSANDRO ANTONIO MOREIRA (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

moradores da casa (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

HAMILTON LOBO MENDES FILHO OAB - MT0010791A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000794-61.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): ALESSANDRO ANTONIO MOREIRA, ELIZANGELA DE 

OLIVEIRA CARDOSO REU: MORADORES DA CASA Vistos. Cuida-se de 

Ação de Imissão de Posse com Pedido de Concessão de Antecipação de 

Tutela proposta por Alessandro Antonio Moreira e Elizangela de Oliveira 

Cardoso, em face de Dyemis Prado Oliveira Didone, todos devidamente 

qualificado aos autos. A inicial foi devidamente recebida, oportunidade na 

qual foi indeferida a antecipação de tutela. Citado, o requerido apresentou 

contestação (15515113) no prazo legal, conforme certidão de id n.º 

16638101. Réplica apresentado pelos autores no id n.º 16711301. No id 

n.º 16721204 foi determinado a suspensão do presente feito até o 

julgamento da ação anulatória do leilão, a qual tramitou na 1ª Vara Federal 

Cível e Criminal da Subseção Judiciária de Cáceres/MT. Após, no id n.º 

26879293 aportou-se aos autos a sentença prolatada na ação anulatória 

de leilão extrajudicial proposta por Dyemis Prado Oliveira Didone, sendo 

que a mesma transitou em julgado conforme certidão de id 29860337. Em 

seguida, a DPE pugnou que fosse certificado se o requerido havia 

contestação a presente ação, o qual foi feito na certidão de id n.º 

30430627. No id n.º 30480492 a DPE requer que seja decretada a revelia 

dos requeridos, alegando que não apresentaram contestação, bem como 

pugnaram pela produção de provas consistente no depoimento pessoal 

dos requeridos. Os autos vieram conclusos. É O RELATÓRIO. DECIDO. 

Preliminarmente, indefiro pedido formulado pela parte autora de id n.º 

30480492, visto que o requerido apresentou contestação no prazo legal 

conforme certidão de id n.º 16638101 e n.º 30430627. No mais, tendo em 

vista que a parte autora já especificou a produção de provas consistente 

no depoimento pessoal do requerido, conforme manifestação de id 

30480492, INTIME-SE o requerido para especificar as provas que ainda 

pretendam produzir, justificando sua pertinência, sob pena de 

indeferimento. Outrossim, CONSIGNE-SE o prazo de 15 (quinze) dias, 

valendo o silêncio pela inexistência. Por fim, decorrido o prazo, com ou 

sem manifestação, façam-me os autos CONCLUSOS para saneamento do 

feito ou julgamento antecipado. Após, CONCLUSOS. CUMPRA-SE. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, (assinado digitalmente) Henriqueta 

Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BANDEIRA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001514-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PATRICIA BANDEIRA CASTRO REU: EDMILSON RAIMUNDO DA 

SILVA Tem EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA o prazo de 15 dias para 

pagar a quantia reclamada ou impugnar o pedido de cumprimento de 

sentença. MIRASSOL D'OESTE, 18 de março de 2020. Marcos André da 

Silva Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001514-28.2018.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

PATRICIA BANDEIRA CASTRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO REGIS DOS SANTOS OAB - MT22751/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1001514-28.2018.8.11.0011. 

AUTOR(A): PATRICIA BANDEIRA CASTRO REU: EDMILSON RAIMUNDO DA 

SILVA Tem EDMILSON RAIMUNDO DA SILVA o prazo de 15 dias para 

pagar a quantia reclamada ou impugnar o pedido de cumprimento de 

sentença. MIRASSOL D'OESTE, 18 de março de 2020. Marcos André da 

Silva Juiz(a) de Direito
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Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000871-02.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000871-02.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

VOLKSWAGEN DO BRASIL INDUSTRIA DE VEICULOS AUTOMOTORES 

LTDA Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo 

Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000872-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDIR APARECIDO DA SILVA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000872-84.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: VALDIR 

APARECIDO DA SILVA - ME Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000874-54.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000874-54.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

MASTERCARD BRASIL SOLUCOES DE PAGAMENTO LTDA. Vistos. De 

pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de 

Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000875-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

V. RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000875-39.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: V. 

RIBEIRO DA SILVA & CIA LTDA - ME Vistos. De pronto, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a petição 
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inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, devidamente 

atualizada, para o caso de pronto pagamento. A citação será feita pelo 

correio, salvo se o exequente requerer a citação por Oficial de Justiça ou, 

se na localidade, a agência do correio não dispuser de serviço de 

“entrega” domiciliar de correspondência. Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, com a sua imediata 

avaliação e registro no cartório ou em outro órgão competente, conforme o 

artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para 

se manifestar sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito 

suspensivo, ou julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada 

data para a hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de 

costume, e publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta 

pública deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) 

dias depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 14 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000878-91.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 1000878-91.2020.8.11.0011. 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

NASCIMENTO & NASCIMENTO LTDA - ME Vistos. De pronto, em que pese 

a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. CITEM-SE a parte 

executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os 

acréscimos legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à 

penhora. FIXO os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, 

devidamente atualizada, para o caso de pronto pagamento. A citação será 

feita pelo correio, salvo se o exequente requerer a citação por Oficial de 

Justiça ou, se na localidade, a agência do correio não dispuser de serviço 

de “entrega” domiciliar de correspondência. Não pago o débito, nem 

garantida à execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou arrestar 

tantos bens quantos bastem para a garantia da execução, com a sua 

imediata avaliação e registro no cartório ou em outro órgão competente, 

conforme o artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, intimando desde já o 

executado para se manifestar sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) 

dias. Os embargos deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias 

contados da intimação da penhora e não da juntada aos autos do 

respectivo mandado/carta, bem como da juntada da prova da fiança 

bancária ou do depósito, se for o caso. Não apresentados os embargos, 

ou recebidos sem efeito suspensivo, ou julgados improcedentes, desde 

logo deverá ser designada data para a hasta pública, com publicação de 

edital, fixado no local de costume, e publicado em resumo, uma só vez, na 

imprensa oficial. A hasta pública deverá ser marcada no mínimo 10(dez) 

dias e no máximo 30(trinta) dias depois da publicação dos editais. 

EXPEÇA-SE o necessário. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 15 de 

abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000880-61.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000880-61.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: OI 

MÓVEL S/A Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da presente 

execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta 

Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após manifestação 

do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições precoces, motivo 

pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, em que pese a 

nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, 

deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, devidamente 

atualizada, para o caso de pronto pagamento. A citação será feita pelo 

correio, salvo se o exequente requerer a citação por Oficial de Justiça ou, 

se na localidade, a agência do correio não dispuser de serviço de 

“entrega” domiciliar de correspondência. Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, com a sua imediata 

avaliação e registro no cartório ou em outro órgão competente, conforme o 

artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para 

se manifestar sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito 

suspensivo, ou julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada 

data para a hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de 

costume, e publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta 

pública deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) 

dias depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000883-16.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSPORTADORA EXPRESSO GOIANO LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000883-16.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

TRANSPORTADORA EXPRESSO GOIANO LTDA - ME Vistos. 

Primeiramente, a despeito do baixo valor da presente execução à luz do 

disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente 

adotou novo posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, 

com o fito de evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao 

recebimento da presente. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 
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não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000886-68.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

TRANSTEKA COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000886-68.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

TRANSTEKA COMERCIO DE MADEIRA LTDA - ME Vistos. Primeiramente, a 

despeito do baixo valor da presente execução à luz do disposto no 

Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo 

posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, com o fito de 

evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da 

presente. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo 

Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa 

de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000888-38.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO VERSALLI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000888-38.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

SEBASTIAO VERSALLI Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000889-23.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

SUZETE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000889-23.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: SUZETE 

RODRIGUES Vistos. De pronto, em que pese a nova sistemática trazida 

pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar sessão de 

tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 

do CPC evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000891-90.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)
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Parte(s) Polo Passivo:

WESLEY FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA 

(EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000891-90.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

WESLEY FERREIRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA Vistos. 

Primeiramente, a despeito do baixo valor da presente execução à luz do 

disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, esta Magistrada recentemente 

adotou novo posicionamento após manifestação do Procurador Municipal, 

com o fito de evitar prescrições precoces, motivo pelo qual passo ao 

recebimento da presente. De pronto, em que pese a nova sistemática 

trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 2015, deixo de designar 

sessão de tentativa de mediação/conciliação no presente feito nos termos 

do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao 

prolongamento excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo 

diploma processual civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os 

requisitos legais. CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) 

dias, pagar a dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução 

com oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000894-45.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAELA DOS SANTOS PARRA CERQUEIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000894-45.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

RAFAELA DOS SANTOS PARRA CERQUEIRA Vistos. De pronto, em que 

pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo Civil de 

2015, deixo de designar sessão de tentativa de mediação/conciliação no 

presente feito nos termos do art. 334 do CPC evitando-se onerosidade 

desnecessária, devido ao prolongamento excessivo do processo, 

opondo-se à eficácia do novo diploma processual civil. RECEBO a petição 

inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. CITE-SE a parte executada 

para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a dívida com os acréscimos 

legais, ou garantir a execução com oferecimento de bens à penhora. FIXO 

os honorários advocatícios em 10% sobre o valor da dívida, devidamente 

atualizada, para o caso de pronto pagamento. A citação será feita pelo 

correio, salvo se o exequente requerer a citação por Oficial de Justiça ou, 

se na localidade, a agência do correio não dispuser de serviço de 

“entrega” domiciliar de correspondência. Não pago o débito, nem garantida 

à execução, o Oficial de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens 

quantos bastem para a garantia da execução, com a sua imediata 

avaliação e registro no cartório ou em outro órgão competente, conforme o 

artigo 14 da Lei 6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para 

se manifestar sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos 

deverão ser propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação 

da penhora e não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem 

como da juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o 

caso. Não apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito 

suspensivo, ou julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada 

data para a hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de 

costume, e publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta 

pública deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) 

dias depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000899-67.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIMAR MARCIA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000899-67.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: 

LUCIMAR MARCIA DE SOUZA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000900-52.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUCIO BERGAMASCO DUTRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000900-52.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUCIO 

BERGAMASCO DUTRA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 
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mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000905-74.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS NUNES PEREIRA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000905-74.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS NUNES PEREIRA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor 

da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000906-59.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ CARLOS PEREIRA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000906-59.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUIZ 

CARLOS PEREIRA DA SILVA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo 

valor da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – 

CGJ, esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000904-89.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ ANTONIO DOS SANTOS (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000904-89.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUIZ 

ANTONIO DOS SANTOS Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor 

da presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 
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requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000907-44.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZ JESUS DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000907-44.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUIZ 

JESUS DA SILVA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000912-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LURDES DE JESUS CARVALHO (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000912-66.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LURDES 

DE JESUS CARVALHO Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000914-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA MARIA DA SILVA (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000914-36.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUZIA 

MARIA DA SILVA Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 
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não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000916-06.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LUZIA RIBEIRO SALES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000916-06.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: LUZIA 

RIBEIRO SALES Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000917-88.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA ALICE RODRIGUES (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000917-88.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: MARIA 

ALICE RODRIGUES Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 

digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1000918-73.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA DE LURDES CESTARE (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

MIRASSOL D'OESTE DECISÃO PROCESSO: 1000918-73.2020.8.11.0011 

EXEQUENTE: MUNICÍPIO DE MIRASSOL D'OESTE-MT EXECUTADO: MARIA 

DE LURDES CESTARE Vistos. Primeiramente, a despeito do baixo valor da 

presente execução à luz do disposto no Provimento nº 13/2013 – CGJ, 

esta Magistrada recentemente adotou novo posicionamento após 

manifestação do Procurador Municipal, com o fito de evitar prescrições 

precoces, motivo pelo qual passo ao recebimento da presente. De pronto, 

em que pese a nova sistemática trazida pelo Novo Código de Processo 

Civil de 2015, deixo de designar sessão de tentativa de 

mediação/conciliação no presente feito nos termos do art. 334 do CPC 

evitando-se onerosidade desnecessária, devido ao prolongamento 

excessivo do processo, opondo-se à eficácia do novo diploma processual 

civil. RECEBO a petição inicial, eis que preenchidos os requisitos legais. 

CITE-SE a parte executada para, no prazo de 05 (cinco) dias, pagar a 

dívida com os acréscimos legais, ou garantir a execução com 

oferecimento de bens à penhora. FIXO os honorários advocatícios em 

10% sobre o valor da dívida, devidamente atualizada, para o caso de 

pronto pagamento. A citação será feita pelo correio, salvo se o exequente 

requerer a citação por Oficial de Justiça ou, se na localidade, a agência do 

correio não dispuser de serviço de “entrega” domiciliar de 

correspondência. Não pago o débito, nem garantida à execução, o Oficial 

de Justiça deverá penhorar ou arrestar tantos bens quantos bastem para 

a garantia da execução, com a sua imediata avaliação e registro no 

cartório ou em outro órgão competente, conforme o artigo 14 da Lei 

6.830/1980, tal qual, intimando desde já o executado para se manifestar 

sobre a avaliação no prazo de 05(cinco) dias. Os embargos deverão ser 

propostos no prazo de 30 (trinta) dias contados da intimação da penhora e 

não da juntada aos autos do respectivo mandado/carta, bem como da 

juntada da prova da fiança bancária ou do depósito, se for o caso. Não 

apresentados os embargos, ou recebidos sem efeito suspensivo, ou 

julgados improcedentes, desde logo deverá ser designada data para a 

hasta pública, com publicação de edital, fixado no local de costume, e 

publicado em resumo, uma só vez, na imprensa oficial. A hasta pública 

deverá ser marcada no mínimo 10(dez) dias e no máximo 30(trinta) dias 

depois da publicação dos editais. EXPEÇA-SE o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D´Oeste/MT, 15 de abril de 2020. (Assinado 
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digitalmente) Henriqueta Fernanda C.A.F. Lima Juíza de Direito

Citação

Citação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001006-14.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ROBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

MIRASSOL D'OESTE 1ª VARA CÍVEL DE MIRASSOL D'OESTE AVENIDA 

JOAQUIM CUNHA, 595, QD 10, LOTE 04, MIRASSOL D'OESTE - MT - CEP: 

78280-000 CARTA DE CITAÇÃO EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.

(ª)JUIZ(A) DE DIREITO HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR 

FERREIRA LIMA PROCESSO n. 1001006-14.2020.8.11.0011 Valor da 

causa: R$ 419,77 ESPÉCIE: [Juros/Correção Monetária, IPTU/ Imposto 

Predial e Territorial Urbano]->EXECUÇÃO FISCAL (1116) POLO ATIVO: 

Nome: MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE Endereço: desconhecido POLO 

PASSIVO: Nome: ROBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA Endereço: RUA DAS 

PRIMAVERAS, 0, RESIDENCIAL INTERLAGOS, MIRASSOL D'OESTE - MT - 

CEP: 78280-000 Senhor(a): ROBSON AUGUSTO DE OLIVEIRA A presente 

carta, extraída dos autos da EXECUÇÃO FISCAL, acima identificada, tem 

por finalidade a CITAÇÃO de Vossa Senhoria, conforme despacho, 

petição inicial e documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços 

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

acesso seguem descritas no corpo deste documento, para que no prazo 

de 5 (cinco) dias (art. 8º da Lei 6.830/80), pague a dívida com juros, multa 

de mora e os encargos indicados na CERTIDÃO DE DÍVIDA ATIVA, 

acrescidas das custas judiciais, ou garantir a execução (art. 9º da Lei 

6.830/80), por meio de: depósito em dinheiro à ordem deste juízo, em 

estabelecimento oficial de crédito local, que assegure atualização 

monetária; fiança bancária ou nomeação de bens próprios à penhora, 

inclusive de terceiros, desde que com anuência destes. VALOR DO 

DÉBITO: (preencher o valor do débito, incluindo honorários advocatícios). 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: O prazo para garantir a execução é de 05 

(cinco) dias, contados da entrega desta carta no endereço da parte, ou, 

omitida tal data no aviso de recebimento, de 10 (dez) dias após a entrega 

dela à agência postal (art. 8º, II, da Lei nº 6.830/80). O prazo para 

oferecimento de embargos à execução é de 30 (trinta) dias, contados do 

depósito, da juntada aos autos da prova da fiança bancária ou da 

intimação da penhora. Não sendo pago o débito e nem garantida a 

execução, serão penhorados ou arrestados bens do(s) devedor(es) ou 

responsável(eis) legal(ais), tanto quantos bastem para satisfação do 

débito. MIRASSOL D'OESTE, 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.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001521-83.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

H. W. E. CONSTRUTORA LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos: 1001521-83.2019.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo Sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 

ativos financeiros pertencentes ao devedor H. W. E. CONSTRUTORA 

LTDA - ME, portador do CPF/CNPJ n. 21.569.670/0001-01, até o limite da 

dívida. Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá a parte 

executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como 

preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. Por conseguinte, 

caso seja infrutífera ou frutífera parcialmente a penhora, determino a 

consulta, bem como em caso positivo, a imposição de restrição judicial no 

Sistema RENAJUD, para efetuar o bloqueio de eventuais veículos em nome 

do executado. Caso se obtenha êxito na medida, determino, desde logo, 

sua restrição perante o referido sistema, devendo ser expedido o 

respectivo termo de penhora nos autos e após mandado para intimação, 

avaliação e registro do referido bem. De outro vértice, deverá o exequente 

ser intimado para se manifestar em prosseguimento. Cumpra-se. Mirassol 

D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito (Assinado e datado 

digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002797-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE MIRASSOL D'OESTE (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

VALDINA PEREIRA LIRA (EXECUTADO)

 

Autos: 1002797-52.2019.8.11.0011 Realizada restrição via BACENJUD, e 

consulta via RENAJUD, segue comprovante em anexo. Dê-se vista à parte 

exequente. Às providências. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva 

Juiz de Direito (Assinado e datado digitalmente)

Intimação Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1003945-98.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

LINS CALCADOS LTDA - ME (EXECUTADO)

 

Autos: 1003945-98.2019.8.11.0011 Defiro o pedido de penhora. 

Realizem-se busca pelo Sistema Bacenjud com finalidade de encontrar 

ativos financeiros pertencentes ao devedor LINS CALCADOS LTDA - ME, 

portador do CPF/CNPJ n. 04.452.128/0001-47, até o limite da dívida. 

Assinalo que, em sendo frutífera a penhora supra, deverá a parte 

executada ser intimada para que se manifeste em 5 (cinco) dias, tal como 

preceitua o artigo 854, §3, do Código de Processo Civil. De outro vértice, 

deverá o exequente ser intimado para se manifestar em prosseguimento. 

Cumpra-se. Mirassol D’Oeste-MT. Marcos André da Silva Juiz de Direito 

(Assinado e datado digitalmente)

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 162909 Nr: 2321-75.2012.811.0011

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: José Antonio Soares

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Antonia Guimarães da Silva

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Saulo Fanaia Castrilon - 

Defensor Público - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Juliana Fernandes de Sá - 

OAB:16.655-MT

 Código n.º 162909

Aqui se tem Ação de Conhecimento ajuizada por José Antônio Soares em 

face de Antônia Guimarães da Silva.
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 Considerando o fato de o autor ser representado pela Defensoria Pública, 

a decisão de fls. 22/23 nomeou a advogada Juliana Fernandes Sá para 

patrocinar os interesses da requerida.

 A referida profissional apresentou contestação às fls. 24/29.

 Sentença de mérito proferida às fls. 41/42 julgou improcedentes os 

pedidos formulados em sede inicial.

 Trânsito em julgado certificado à fl. 43.

 Manifestação da profissional nomeada à fl. 44 e fl. 47 requerendo a 

expedição de certidão de honorários.

 É o relato.

 Decido.

 A decisão de fls. 22/23 nomeou a advogada Juliana Fernandes Sá para 

atuar no presente feito em prol dos interesses da requerida e determinou 

que os honorários deveriam seguir os valores estipulados pela tabela da 

OAB/MT vigente na data do pagamento.

 Ante isso, arbitro 02 (dois) URH (Unidade Referencial de Honorários) em 

favor da Dra. Juliana Fernandes Sá.

Expeçam-se as respectivas certidões em nome do causídico.

 Após, arquivem-se os autos na condição de findo.

 Proceda-se com as baixas e anotações necessárias.

 Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 10 de março de 2020.

 Marcos André da Silva

Juiz de Direito

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 135763 Nr: 2363-61.2011.811.0011

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Claudinei Custódio

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Lécio Pneus Ltda, Banco Citibank S.A.

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Luiz Carlos Ribeiro Negrão - 

OAB:4632

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: BERNARDO RODRIGUES DE 

OLIVEIRA CASTRO - OAB:14.992-A, Defensoria Pública do Estado de 

Mato Grosso - OAB:

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 272327 Nr: 3019-37.2019.811.0011

 AÇÃO: Embargos à Execução->Embargos->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Mario Borges de Campos, Helio Borges de Campos

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Cooperativa de Crédito Rural da Grande 

Cáceres

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Defensoria Pública do Estado 

de Mato Grosso - OAB:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANDRÉ ASSIS ROSA - 

OAB:19.077-A

 Código: 27327

Tratam os autos de Embargos à Execução Fiscal manejados pela 

Defensoria Pública desta Comarca em defesa da parte executada nos 

autos n. 2348-05.2005.811.0011, dizendo ser nula a citação por edital 

operada naqueles autos em razão de não ter havido consulta aos órgãos 

públicos antes da citação editalícia.

Em Impugnação aos Embargos, foi dito que, em 2013, já teria havido pedido 

da parte para realização de consulta aos órgãos.

Decido.

Têm razão os Embargos.

Isso porque já está bem consolidado em nossa jurisprudência ser requisito 

da citação por edital a prévia consulta aos cadastros de órgãos públicos 

em busca de endereço do réu.

Por todos, veja-se precedente do STJ, RESP 1.828.219, Terceira Turma, 

Rel. Min. Paulo de Tarso Sanseverino, j. 3/9/2019, Dje 6/9/2019.

A alegação da parte embargada no sentido de já ter havido prévio pedido 

para realização de consulta aos órgãos públicos, não pode ser acolhida 

como causa de improcedência destes Embargos, pois, verifica-se que, 

embora tenha sido pedido, restou indeferida a diligência porque, à época, 

não se teria esgotado outras diligências por parte do interessado para 

realização da consulta.

Por outro lado, a parte embargada apresentou vários outros temas para 

discussão nos Embargos, que não devem ser conhecidos por não terem 

sido suscitados pela parte embargante.

Assim, ACOLHO os Embargos à Execução para declarar nula a citação 

por edital ocorrida nos autos n. 2348-05.2005.811.0011, para onde esta 

decisão deve ser trasladada, por cópia, quando ocorrer trânsito em 

julgado nos autos.

Condeno a parte embargante ao pagamento de honorários, que arbitro no 

valor de 10% do valor da execução de origem, aqui entendido como 

proveito econômico

Ocorrendo trânsito em julgado, cumpra-se a ordem de traslado e 

arquivem-se estes autos na condição dei findo.

Cumpra-se.

Mirassol D’Oeste-MT, 27 de abril de 2020.

Marcos André da Silva

Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CLUBE DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001203-66.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:OSMAR ALVES 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: UNIMED CLUBE DE SEGUROS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 24/06/2020 Hora: 16:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 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: 1001204-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001204-51.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:OSMAR ALVES 

DE LIMA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: SABEMI SEGURADORA 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: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 24/06/2020 Hora: 16:30 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003979-73.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

FERMINO CASTILHO JUNIOR (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARIO FERNANDO DA SILVA CASTILHO OAB - MT10393-O 

(ADVOGADO(A))

JULIANA FAVALESSA SAMPAIO OAB - SP375091-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 
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CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE SENTENÇA Processo: 

1003979-73.2019.8.11.0011. AUTOR(A): FERMINO CASTILHO JUNIOR 

REU: BANCO DO BRASIL SA Vistos. Cuida-se de Embargos de Declaração 

interposto por FERMINO CASTILHO JUNIOR em que alega contradição 

constante na sentença de ID 29684259 aduzindo que não há que se falar 

em litispendência, requerendo o regular processamento do feito. Instada, a 

embargada pugnou pela rejeição dos aclaratórios. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. EIS A SÍNTESE NECESSÁRIA. FUNDAMENTO E 

DECIDO. Como de conhecimento, a dicção do artigo 1.022, inciso I, do CPC 

permite a promoção dos embargos declaratórios para, entre outras 

hipóteses, dirimir omissão, contradição e erros materiais existentes 

decisão. Acerca de tal espécie recursal, a despeito da controvérsia 

doutrinária em torno da sua natureza jurídica, destaca o doutrinador Daniel 

Amorim Assumpção Neves (in Manual de Direito Processual Civil. 2ed. São 

Paulo: Método, 2011, p.718-719), mais especificamente quanto às 

hipóteses de cabimento, que: A omissão refere-se à ausência de 

apreciação de questões relevantes sobre os quais o órgão jurisdicional 

deveria ter se manifestado, inclusive as matérias que deva conhecer de 

ofício. (...) A obscuridade, que pode ser verificada tanto na 

fundamentação quanto no dispositivo, decorre da falta de clareza e 

precisão da decisão, suficiente a não permitir a certeza jurídica a respeito 

das questões resolvidas. (...) O terceiro vício que legitima a interposição 

dos embargos de declaração é a contradição, verificada sempre que 

existirem proposições inconciliáveis entre si, de forma que a afirmação de 

uma logicamente significará a negação da outra. (negritos originais). No 

caso sub judice, vislumbro que a omissão apontada pela parte não 

comporta acolhimento, haja vista que a decisão obliterada se ateve os 

fatos contidos nos autos, bem como os analisou exaustivamente. O 

argumento exposto pela embargante adentra ao mérito da decisão 

proferida, na tentativa de rediscutir os fundamentos da decisão 

embargada, e demandam reapreciação, configurando pedido de 

reconsideração, instituto este inexistente no ordenamento jurídico 

brasileiro. Portanto, registro que a forma adequada de se pugnar este tipo 

de manifestação judicial não encontra sede nos embargos de declaração, 

mas sim em sede de recurso. Desta feita, CONHEÇO dos embargos 

declaratórios, tendo em vista que foram intentados no prazo legal e, no 

entanto, NEGO-LHES PROVIMENTO, já que não houve comprovação de 

quaisquer das suas hipóteses de cabimento, conforme o art. 1.022 do 

Novo Código de Processo Civil. MANTENHO incólume a sentença 

objurgada. CUMPRAM-SE as determinações remanescentes da sentença 

supracitada. ÀS PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste/MT, 28 de abril de 2020. 

(Assinado Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001203-66.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

UNIMED CLUBE DE SEGUROS (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 24 de Junho de 2020 às 

16h00 min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixei de proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização da mesma.Ressalvo-lhe, por 

fim, que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001204-51.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

OSMAR ALVES DE LIMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SABEMI SEGURADORA S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)advogado(a) da parte autora acerca da 

audiência de CONCILIAÇÃO designada para o 24 de Junho de 2020 às 

16h30 min. Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 

002/2016-JE, deixeide proceder com a intimação pessoal da parte autora 

para que compareça à referida audiência, devendo Vossa Senhoria 

comunica-la do dia e horário de realização damesma.Ressalvo-lhe, por fim, 

que o não comparecimento da parte autora na audiência conciliatória 

poderá ensejar na condenação as custas processuais, com base no 

Enunciado 28 do FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000995-82.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DANILO CEZAR OCHIUTO OAB - MT0008833A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EMPORIO CARROS VEICULOS LTDA (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)advogado(a) da parte autora acerca da R 

Decisão constante do id. 31461112, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 17 de Junho de 2020 às 15h00min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixei 

de proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça 

à referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e 

horário de realização damesma.Ressalvo-lhe, por fim, que o não 

comparecimento da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar 

na condenação as custas processuais, com base no Enunciado 28 do 

FONAJE e item 5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-15.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

ZALFA DE FATIMA GRACIANO BRITO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NILSON TOMAZ DA SILVA JUNIOR OAB - MT23151/O-O (ADVOGADO(A))

DOUGLAS ALVES DA CRUZ OAB - MT0005059A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CEMIG DISTRIBUICAO S.A (REQUERIDO)

 

Procedo com a intimação do(a)advogado(a) da parte autora acerca da R. 

Decisão constante do d. 31587392, bem como, da audiência de 

CONCILIAÇÃO designada para o 24 de Junho de 2020 às 14h30min. 

Informo, ainda, que em conformidade com a Portaria 002/2016-JE, deixeide 

proceder com a intimação pessoal da parte autora para que compareça à 

referida audiência, devendo Vossa Senhoria comunica-la do dia e horário 

de realização damesma.Ressalvo-lhe, por fim, que o não comparecimento 

da parte autora na audiência conciliatória poderá ensejar na condenação 

as custas processuais, com base no Enunciado 28 do FONAJE e item 

5.9.1, II. da CNGC.

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000099-39.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE FERREIRA DE MELO FILHO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO Certifico que, considerando que o extrato de consulta de Id. 

31593786 apresentou novos endereços do requerido, cumprimento a 

finalidade da R. Decisão de Id. 30820468, promovo com a intimação do 

exequente para pugnar o que de direito, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de abril de 2020 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000290-84.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO ANTONIO TEIXEIRA FLORA (EXECUTADO)
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CERTIDÃO Certifico que, considerando que o extrato de consulta de Id. 

31594878 apresentou novos endereços do requerido, cumprimento a 

finalidade da R. Decisão de Id. 30824046, promovo com a intimação do 

exequente para pugnar o que de direito, caso queira, no prazo de 15 

(quinze) dias, sob pena de extinção anômala do processo Para constar 

lavrei a presente. Mirassol D’Oeste, 28 de abril de 2020 Mayla Gimenes de 

Melo Gestora Judiciária

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001245-52.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

VALDINEI DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DEYVISON BARRETO DE SOUZA OAB - MT23202/O (ADVOGADO(A))

EMERSON RODRIGUES DA SILVA OAB - MT17872/O (ADVOGADO(A))

MARCIO JOSE DA SILVA OAB - MT0016225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CHARITTA CRYSTINNA DE OLIVEIRA RODRIGUES TEIXEIRA OAB - 

GO44729 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE MIRASSOL D'OESTE DECISÃO Processo: 

1001245-52.2019.8.11.0011. EXEQUENTE: VALDINEI DOS SANTOS 

EXECUTADO: ROQUE SOUZA SOARES - SONHO BOM COLCHOES - ME 

Vistos. Tendo em vista o transcurso do prazo sem o pagamento pela 

demandada, e, considerando deter o dinheiro preferência sobre os demais 

bens a serem penhorados, consoante ordem elencada no artigo 835 do 

CPC, DEFIRO pedido de tentativa de PENHORA ONLINE, nos termos do 

artigo 854, do CPC, DETERMINANDO que: (I) EFETIVE-SE o bloqueio de 

contas do executado por meio do sistema BACENJUD, até o valor de R$ 

1.256,94 (um mil, duzentos e cinquenta e seis reais e noventa e quatro 

centavos), observando CPF/CNPJ n° 20.825.786/0001-93 informado pelo 

exequente, sendo tal informação de sua inteira responsabilidade, 

JUNTANDO-SE aos autos cópia da operação. (II) Caso frutífero o bloqueio, 

que valerá como TERMO DE PENHORA o protocolo emitido pelo Sistema 

BACENJUD, devendo a quantia indicada ser depositada judicialmente, 

após, INTIME-SE a parte executada acerca da penhora online, para os fins 

do § 2º do artigo 854 do CPC, que poderá se manifestar nos termos do §3º 

do referido artigo. (III) No caso de ocorrência do item “II” da presente 

decisão, se vier aos autos a impugnação, CERTIFIQUE-SE acerca de sua 

tempestividade e façam-me os autos CONCLUSOS imediatamente, sob 

pena de responsabilização. (IV) Rejeitada ou não apresentada a 

manifestação do executado, converter-se-á a indisponibilidade em 

penhora, procedendo-se à determinação à instituição financeira 

correspondente para que, em 24 (vinte e quatro) horas, transfira o 

montante indisponível para conta vinculada ao juízo da execução, pelo 

BACENJUD. (V) Caso a penhora reste infrutífera, INTIME-SE a exequente 

para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias. Permaneçam 

os autos em gabinete para efetivação da restrição, nos termos do art. 2º, 

§2º, do Provimento4/07 – CGJ. CUMPRA-SE, expedindo o necessário. ÀS 

PROVIDÊNCIAS. Mirassol D’Oeste-MT, 07 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Henriqueta Fernanda C. A. F. Lima Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002390-46.2019.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO V. VITORAZZI - EPP (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAXSUELBER FERRARI OAB - MT26680/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CASSIO VINICIUS DAMACENA DE SOUZA (EXECUTADO)

 

Certifico que procedo com a intimação da parte autora acerca do extrato 

de penhora de Id. 31595584, nos termos da R. Decisão de Id. 28630593, 

bem como para pugnar o que de direito, no prazo de 15 (quinze) dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001205-36.2020.8.11.0011

Parte(s) Polo Ativo:

MAURINA ROSA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FERNANDO ALVES DE BRITO OAB - MT25726/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS (REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001205-36.2020.8.11.0011 POLO ATIVO:MAURINA ROSA 

DE JESUS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: LUIS FERNANDO ALVES DE 

BRITO POLO PASSIVO: SUDAMERICA CLUBE DE SERVICOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer 

à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Sala de Conciliação - 

Juizado Especial Data: 24/06/2020 Hora: 17:00 , no endereço: Av. Joaquim 

Cunha, 595, TELEFONE: (65) 3241-1391, Alto da Boa Vista, MIRASSOL 

D'OESTE - MT - CEP: 78280-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado 

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

3ª Vara Criminal

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Marcos André da Silva

 Cod. Proc.: 261174 Nr: 2295-67.2018.811.0011

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: O Ministério Publico do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): José Paulino dos Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: João Carlos Marassi - 

OAB:27010/O

 . Pelo exposto, indefiro o pedido de revogação da prisão preventiva. II – 

Da expedição de ofício ao Diretor da Cadeia Pública Em que pese o 

indeferimento do pedido da defesa, conforme exposto acima, determino 

que o Diretor da Cadeia Pública de Mirassol d’Oeste/ MT, informe qual o 

atual estado de saúde do acusado, informando se esse possui a patologia 

informada pela defesa, isto é pneumonia com derrame pulmonar. Para 

tanto, em havendo necessidade de atendimento médico, desde já autorizo 

a solicitação, devendo a secretaria de saúde do Município providenciar o 

devido atendimento, no prazo de 24 (vinte e quatro) horas, valendo a 

presente decisão como ofício, haja vista a excepcionalidade em que 

estamos passando. O profissional que atender o acusado deverá informar 

se esse possui a patologia informada, bem como se o denunciado se 

encontra no grupo de risco para a infecção do COVID-19. Deverá o diretor 

da unidade prisional informar este juízo, no prazo máximo de 48 (quarenta 

e oito) horas. Caso o acusado não possua a patologia informada ou não 

se encontre no grupo de risco para infecção do COVID-19, aguarde-se o 

trâmite processual. Em havendo informação de que esse se enquadre no 

grupo de risco, venham os autos imediatamente conclusos. A presente 

decisão vale como ofício para o Diretor da Cadeia Pública, haja vista a 

excepcionalidade atual. III – Da designação de audiência de instrução e 

julgamento Considerando que não se apresenta qualquer circunstância 

que autorize a absolvição sumária do acusado, designo audiência de 

instrução e julgamento para o dia 14/07/2020, às 14h00min, horário oficial 

do Estado de Mato Grosso.Intime(m)-se o(s) acusado(s) e as testemunhas 

porventura arroladas. Caso as testemunhas residam em comarca diversa, 

expeça-se carta precatória para a oitiva e interrogatório, intimando-se a 

defesa da expedição

Comarca de Juína

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-496 GUARDA

Processo Número: 1000412-89.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

A. S. M. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PATRICIA SIMIONATTO OAB - MT14577/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A. D. S. S. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

YOUSSEF SAYAH EL ATYEH OAB - MT22196-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 
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COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000412-89.2019.8.11.0025 

REQUERENTE: ALINE SIMOES MARAFIGO REQUERIDO: ADALBERTO DA 

SILVA SANTOS VISTOS. Considerando que na procuração de Id. 

20538689 o requerido outorgou poderes ao seu procurador tão somente 

para acompanha-lo na audiência de mediação, defiro o pedido de Id. 

24910580, e determino a exclusão do causídico dos cadastros 

processuais. No mais, acolho a cota ministerial retro, para realização de 

estudo psicossocial com as partes, tal como já determinado na decisão 

inicial. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000370-74.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOPOLO SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLOS EDUARDO DOMINGUES AMORIM OAB - RS40881 

(ADVOGADO(A))

DENISE JACQUES MARCANTONIO OAB - RS58433 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUIS FELIPE AVILA PRADO OAB - 515.115.170-34 (PROCURADOR)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000370-74.2018.8.11.0025 

EXEQUENTE: MARCOPOLO SA EXECUTADO: MUNICIPIO DE JUINA 

PROCURADOR: LUIS FELIPE AVILA PRADO VISTOS. Conforme se 

dessume dos autos, o pleito de homologação do acordo firmado já restou 

analisado na decisão de Id. 29164201. Portanto, intime-se o exequente 

para se manifestar sobre o prosseguimento do feito, no prazo de 15 dias, 

sob pena de extinção. Às providências. FABIO PETENGILL Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000002-02.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

AGNALDO VENANCIO DA SILVA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1000002-02.2017.8.11.0025 

EXEQUENTE: BANCO BRADESCO EXECUTADO: AGNALDO VENANCIO DA 

SILVA VISTOS. Considerando que a pesquisa realizada por meio do 

sistema INFOSEG contempla os endereços informados à Receita Federal, 

Ministério do Trabalho e ao Detran, é desnecessária a utilização dos 

sistemas INFOJUD, CAGED e RENAJUD para tal providência, razão pela 

qual, indefiro o pedido formulado nesse sentido. Por outro lado, 

considerando que as diligências já realizadas restaram infrutíferas, defiro 

o pedido de busca do endereço atualizado do executado por meio do 

sistema BACENJUD e, restando infrutífera a providência, a expedição de 

ofício ao INSS, ENERGISA e operadoras de telefonia. Oportunamente, 

intime-se o exequente para se manifestar. Às providências. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000501-78.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OSVALDO ROBERTO GOMES (EXECUTADO)

NATALINO RIBEIRO DE QUEIROZ (EXECUTADO)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) 

BAIRRO(S) CASTANHEIRA-MT. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O 

REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA 

http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME PROVIMENTO Nº 

07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-81.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANNE LUNELLI (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA NOS AUTOS PARA O DIA 20/07/2020, ÀS 

16H30MIN, A SER REALIZADA NO CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE 

JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIABES ROSSI (REU)

 

INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA AUDIÊNCIA DE 

CONCILIAÇÃO DESIGNADA PARA O DIA 22/07/2020, ÀS 13:30H, A SER 

REALIZADA NO CEJUSC, NO FÓRUM DA COMARCA DE JUÍNA-MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000908-21.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ACADEMIA JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR LTDA - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIABES ROSSI (REU)

 

INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO VALOR DE R$ 30,00 (TRINTA REAIS), NO 

PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA CUMPRIMENTO DO MANDADO DE 

CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 

05. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER 

RECOLHIDO POR MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, 

CONFORME PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000462-81.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAYANNE LUNELLI (REU)

 

CONSIDERANDO A PORTARIA CGJ N. 142, DE 8 DE NOVEMBRO DE 2019 

QUE REGULAMENTOU O CUMPRIMENTO DE MANDADOS JUDICIAIS EM 

COMARCA DIVERSA À DO JUÍZO DE ORIGEM, QUANDO SE TRATAR DE 

PROCESSO ELETRÔNICO QUE TRAMITA NO SISTEMA PJE, NO ÂMBITO DO 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO, DISPENSANDO À 

DISTRIBUIÇÃO DE CARTA PRECATÓRIA, SALVO NOS CASOS PREVISTOS 

NO ART. 2ª DA REFERIDA PORTARIA, IMPULSIONO OS AUTOS PARA 

INTIMAR A PARTE AUTORA PARA QUE PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE 

DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 

(CINCO) DIAS. OUTROSSIM, INFORMAMOS QUE A GUIA PARA 

PAGAMENTO DA DILIGÊNCIA DEVERÁ SER EMITIDA NO SITE DO 

TRIBUNAL DE JUSTIÇA, POR MEIO DA OPÇÃO “CUMPRIR DILIGÊNCIA NA: 
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OUTRA COMARCA” E INFORMAR OS DADOS DO ZONEAMENTO PARA O 

DEVIDO CUMPRIMENTO.

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001877-70.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JARBAS JORGE D AGOSTINI OAB - GO47822 (ADVOGADO(A))

THAIS FERNANDA RIBEIRO DIAS NEVES OAB - MT22056-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FAZENDA SANTA FE DA AMAZONIA LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CESAIR BARTOLAMEI OAB - SC2774 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABIO PETENGILL

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA DE JUÍNA/MT Processo nº 1001877-70.2018.8.11.0025 

REQUERENTE: BANCO DO BRASIL SA REQUERIDO: FAZENDA SANTA FE 

DA AMAZONIA LTDA VISTOS. Ante a morosidade da leiloeira nomeada, 

que somente se manifestou nos autos nada menos do que 05 meses após 

a sua intimação da nomeação levada a efeito, restando evidente o seu 

descaso com o encargo que lhe foi confiado, destituo-a da função e 

nomeio em substituição a leiloeira CIRLEI FREITAS BALBINO DA SILVA, 

legalmente habilitada nos órgãos de classe respectivos (JUCEMAT, 

FAMATO, etc.) e operante do sistema e padrão LEILÕES JUDICIAIS 

SERRANO®, com mais de 10 (dez) anos de experiência funcional (art. 

880, § 3º, CPC), que deverá ser intimada para dizer se aceita o encargo 

nos moldes da decisão de Id. 21508933. Diligências necessárias. FABIO 

PETENGILL Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87984 Nr: 2029-48.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: PFDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AAL, ABL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: NATHALIA FERNANDES DE 

ALMEIDA - OAB:OAB/MT 17.249

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES CONTIDAS 

EM FLS.95/99

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 3598 Nr: 662-43.1999.811.0025

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: SUL AMÉRICA SANTA CRUZ SEGUROS S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MADEIREIRA SÃO VALENTIM LTDA, ARI 

MARCANTE, ALCERI COMINETTI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DENNER DE BARROS E 

MASCARENHAS BARBOSA - OAB:OAB/MS 6835

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A, GILMAR DA CRUZ E SOUSA - OAB:3543-B/MT, 

NILSON JOSÉ FRANCO - OAB:6188-B/MT

 INTIMAÇÃO DO (A) ADVOGADO (A) DA PARTE AUTORA PARA QUE 

PROVIDENCIE O PAGAMENTO DE DILIGÊNCIA DO(A) SENHOR(A) 

OFICIAL(A) DE JUSTIÇA, NO PRAZO DE 05 (CINCO) DIAS, PARA 

CUMPRIMENTO DO MANDADO DE CITAÇÃO, EM DILIGÊNCIA A SER 

CUMPRIDA NO(S) BAIRRO(S) MÓDULO 01, EM JUÍNA/MT. IGUALMENTE, 

INFORMAMOS QUE O REFERIDO VALOR DEVERÁ SER RECOLHIDO POR 

MEIO DO SISTEMA http://arrecadacao.tjmt.jus.br/#/home, CONFORME 

PROVIMENTO Nº 07/2017-CGJ.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 87836 Nr: 1864-98.2012.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: BANCO DO BRASIL S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): AILTO HUBNER, CLARICIMAR SOARES ROCHA 

HUBNER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LOUISE RAINER PEREIRA 

GIONEDIS - OAB:OAB/MT 16.691-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: PERICLES LANDGRAF 

ARAÚJO DE OLIVEIRA - OAB:6.005-A/MT

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE REQUERIDA PARA, NO 

PRAO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES DO SR 

(A)PERITO EM FLS. 232/233.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 119277 Nr: 972-53.2016.811.0025

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de 

Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: GERDAU AÇOS LONGOS SA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): KOPP CONSTRUTORA LTDA ME

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: HENRIQUE ROCHA NETO - 

OAB:OAB/GO 17.139, MARIO PEDROSO - OAB:10220, PABLO DOTTO - 

OAB:147434

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO PRAZO 

LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS PELA 

SECRETARIA DA 2ª VARA CÍVEL DESTA COMARCA EM FLS.74/77.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 84202 Nr: 4588-12.2011.811.0025

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: JOVINA APARECIDA PIMENTEL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - 

INSS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: ADORÃO FAGOTTI NETO - 

OAB:11535/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da PORTARIA N.º 02/2013 – GAB 1.ª VARA e, diante do 

retorno dos autos do Tribunal de Justiça, impulsiono o presente feito a fim 

de intimar as partes para que requeiram o que for de direito no prazo de 

05 (cinco) dias

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 27719 Nr: 354-94.2005.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: ZBC

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MDSBC, MLC

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIS FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:OAB/MT 19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR NOS AUTOS.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 45027 Nr: 4154-28.2008.811.0025

 AÇÃO: Execução de Alimentos->Execução de Título Judicial->Processo 

de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MBC, ZILENE BRANDÃO CIESLINSKI

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MARCOS LUIZ CIESLINSKI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: LUIZ FERNANDO MORAES DE 

MELLO - OAB:19056/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE AUTORA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DAS INFORMAÇÕES PRESTADAS 

EM FLS.81-V.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 121680 Nr: 2422-31.2016.811.0025
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 AÇÃO: Execução Fiscal->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E 

DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: MUNICÍPIO DE JUÍNA/MT

 PARTE(S) REQUERIDA(S): CIANIRA PEREIRA GAMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LAURA GABRIELLY GOMES 

GONÇALVES DE SOUZA - OAB:OAB/MT 24.863/O

 INTIMAÇÃO DO (A)ADVOGADO (A)DA PARTE EXECUTADA PARA, NO 

PRAZO LEGAL, MANIFESTAR ACERCA DOS EMBARGOS INFRINGENTES 

EM FLS.39/53.

Citação

Citação Classe: CNJ-62 MONITÓRIA

Processo Número: 1000507-27.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

VALE DO JURUENA - SICREDI UNIVALES MT (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROQUE JAIR PERIUS (REU)

R. T. ARAUJO OLIVEIRA - AR CONDICIONADO - ME (REU)

RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIO LEMOS GIL OAB - MT0014933A (ADVOGADO(A))

WELINTON JOSE SERPA GIL OAB - MT0004812A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

1ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (66) 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 EDITAL DE CITAÇÃO 

Prazo do Edital: 20 Dias EXPEDIDO POR DETERMINAÇÃO DO MM.(ª)JUIZ(A) 

DE DIREITO FABIO PETENGILL PROCESSO n. 1000507-27.2016.8.11.0025 

Valor da causa: R$ 75.291,30 ESPÉCIE: [Cédula de Crédito Bancário]

->MONITÓRIA (40) POLO ATIVO: Nome: COOPERATIVA DE CREDITO DE 

LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO VALE DO JURUENA - SICREDI 

UNIVALES MT Endereço: Avenida Mato Grosso, 316, centro, JUÍNA - MT - 

CEP: 78320-000 POLO PASSIVO: Nome: ROQUE JAIR PERIUS Endereço: 

Av. Jk, n.º 1953, 1953, Centro, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 FINALIDADE: 

EFETUAR A CITAÇÃO DO POLO PASSIVO, Roque Jair Perius, acima 

qualificado(a), atualmente em lugar incerto e não sabido, dos termos da 

ação que lhe é proposta, consoante consta da petição inicial a seguir 

resumida, para, no prazo de 15 (quinze) dias, proceder ao cumprimento da 

obrigação exigida pela parte autora consistente no valor de R$ 75.291,30 

e dos honorários advocatícios de 5% (cinco por cento) sobre o valor 

atribuído à causa. No mesmo prazo, poderá o requerido(a) interpor 

embargos, que se processarão nos mesmos autos, independentemente de 

penhora, e suspenderão a eficácia do mandado monitório, conforme 

documentos vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de 

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

descritas no corpo deste mandado. RESUMO DA INICIAL:Trata-se de ação 

monitoria proposta pela Cooperativa de Credito de Livre Admissão de 

Associados do Vale do Juruena- SICREDI UNIVALES em face de R T 

ARAUJO OLIVEIRA AR CONDICIONADO ME,nome fantasia “Viva bem ar 

condicionado”, RODRIGO TORRES ARAUJO OLIVEIRA e ROQUE JAIR 

PERIUS por serem devedores do valor de R$75.291,30(setenta e cinco mil, 

duzentos e noventa e um reais e trinta centavos), decorrente da 

inadimplencia da Cédula de Crédito bancário de n .º 

B50530011-5,referente ao crédito rotativo de titularidade da requerida. 

DECISÃO:"Postula o exequente a citação editalícia do executado Roque 

Jair Perius, por não ser localizada nos endereços indicados nos autos 

nem pelos sistemas eletrônicos de pesquisa de informações pessoais 

criados como mecanismo de facilitação e celeridade processual, o que já é 

o bastante para se concluir que a demandada realmente está em local 

incerto e não sabido. Desse modo, DEFIRO o requerimento de citação ficta, 

determinando que se expeça o necessário para cumprimento do ato 

citatório nos termos dos incisos III e IV do art. 8° da Lei de Execução Fiscal 

(Lei n° 6.830/80).(...)" ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O prazo é contado do 

término do prazo deste edital. 2. Constituir-se-á de pleno direito o título 

executivo judicial, independentemente de qualquer formalidade, se não 

realizado o pagamento e não apresentados os embargos (art.701, § 2º, do 

CPC). 3. Os embargos deverão ser assinados por advogado ou por 

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

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

Prática Jurídica das Faculdades de Direito (§3º do art. 186 CPC) e caso o 

requerido seja a Fazenda Pública (art. 183 do CPC) ou o Ministério Público 

(art. 186 do CPC). 5. Efetuando o pagamento no prazo indicado, ficará o 

polo passivo isento das custas processuais. (art. 701, §1º, CPC). E, para 

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

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

de costume e publicado na forma da Lei. Eu, MARLI GASPARI CAMARA, 

digitei. JUÍNA, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) 

Judiciário(a) Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000180-43.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE LIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUCIMARA LIMA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE LIMA MAGALHAES (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA ACERCA DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000180-43.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

AGNALDO DE LIMA MAGALHAES (REQUERENTE)

LUCIMARA LIMA DE MAGALHAES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOSE CONCEICAO SOUSA OAB - MT0012214A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROSA DE LIMA MAGALHAES (ESPÓLIO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE AUTORA, ACERCA DA 

SENTENÇA PROFERIDA NOS AUTOS (Assinado Digitalmente) FRANKLIN J. 

ALVES BASTOS Autorizado(a) pelo Provimento nº 56/2007-CGJ

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1000637-12.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANA BATISTA DE SOUZA SILVA (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

efetuar e comprovar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça. 

JUÍNA, 27 de abril de 2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein 

Villaça Filho Analista Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000637-46.2018.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CRISTIANA VASCONCELOS BORGES MARTINS OAB - MT13994-A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JURANDY JOSE DE SANTANA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE JUÍNA 

2ª VARA DE JUÍNA PRAÇA DOS TRÊS PODERES, S/N, TELEFONE: (65) 66 

3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 INTIMAÇÃO 

FINALIDADE: Intime-se a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar-se acerca da certidão de id nº 27399182. JUÍNA, 27 de abril de 

2020. (Assinado Digitalmente) Marcos Bodstein Villaça Filho Analista 

Judiciário(a)

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001197-22.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

FLORICE EMIDIO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCO AURELIO ALVES DE SOUZA OAB - MT18201-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE JUINA (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1001197-22.2017.8.11.0025 AUTOR(A): FLORICE 

EMIDIO DOS SANTOS REU: MUNICIPIO DE JUINA Vistos, etc. Cuida-se de 

ação ordinária ajuizada por servidora pública da Câmara Municipal de 

Juína, ocupante do cargo de Zeladora, objetivando a condenação do 

requerido à obrigação de pagar adicional de insalubridade, ao argumento 

de que realiza atividade de limpeza de banheiros públicos, em contato 

direto com agentes nocivos à saúde. Aduz que percebia adicional de 

insalubridade no valor de R$ 315,20 (trezentos e quinze reais e vinte 

centavos), correspondentes a 40% (quarenta por cento) do salário mínimo 

vigente a época, no entanto o pagamento do adicional foi cessado em 

agosto/2015, pelo que requer o restabelecimento do adicional e pagamento 

retroativo desde setembro/2015. Devidamente citada, a requerida 

apresentou contestação discorrendo que a requerente não faz jus ao 

recebimento do adicional, conforme Laudo Técnico das Condições 

Ambientais do Trabalho – LTCAT, elaborado pela MESTRA – Medicina e 

Segurança do Trabalho (Id n. 11975835), bem como informando que 

realizou indevidamente o pagamento do adicional nos meses de abril, maio, 

junho, julho e agosto do ano de 2015, sendo que ao constatar o equívoco 

cessou o pagamento. Impugnação à contestação rechaçando as 

alegações da requerida, pugnando pela realização de perícia a fim de 

confirmar as condições ambientais de trabalho. Em seguida, vieram-me os 

autos conclusos. Breve relato. Decido. Denota-se que não foram arguidas 

preliminares ou matérias prejudiciais de mérito, bem como que o processo 

encontra-se em ordem, não havendo vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, pelo que dou o feito por saneado. Nos termos do artigo 

357 do Novo Código de Processo Civil, fixo como pontos controvertidos: a 

existência ou não da condição insalubre de trabalho da parte autora. 

Sendo necessária a realização de perícia para se apurar a existência da 

alegada condição insalubre, nomeio, com fundamento no art. 156, § 5º, 

NCPC, o Sr. Donizete de Oliveira, Engenheiro de Segurança do Trabalho 

(Oliveira Treinamentos - CNPJ 289.552.570.001-16), que deverá ser 

certificado de que para o desempenho de sua função poderá se utilizar de 

todos os meios necessários e instruir o laudo com desenhos, fotografias e 

quaisquer outras peças que entender pertinentes (art. 473, NCPC). Fixo de 

imediato o prazo de 30 (trinta) dias, contados da realização do 

exame/vistoria/avaliação, para a entrega do laudo em cartório (art. 465, 

NCPC), que somente poderá ser prorrogado uma vez, por motivo 

justificado, pela metade do prazo originalmente fixado (art. 476, NCPC). As 

partes poderão, por meio de seus advogados constituídos, caso queiram e 

não tenham feito, indicar assistente técnico e apresentar quesitos, no 

prazo comum de 15 (quinze) dias (NCPC, art. 465, § 1º, I, II e III), ficando 

cientificadas acerca da possibilidade de apresentarem, durante a 

diligência, quesitos suplementares (NCPC, art. 469). Sem prejuízo de 

eventuais quesitos apresentados pelas partes, deverá o senhor perito 

esclarecer: a) A atividade desempenhada pela parte autora no local em 

que é lotada é insalubre? b) Qual o grau de insalubridade? c) Na atividade 

ela está exposta a quais agentes nocivos? e d) A exposição se dá de 

forma habitual e permanente? Por se tratar de parte beneficiária da 

assistência judiciária gratuita (Lei n. 1.060/50), esclareço que o pagamento 

de honorários correrá à conta do Estado de Mato Grosso, que poderá ser 

efetivado após o término do prazo para que as partes se manifestem 

sobre o laudo e, havendo solicitação de esclarecimentos por escrito ou em 

audiência, depois de prestados. Diante da necessidade de atender ao 

limite máximo estabelecido na Resolução n. 232/2016-CNJ e sendo 

possível ultrapassar em até 05 (cinco) vezes o montante fixado na Tabela 

anexa, bem como considerando as peculiaridades desta Comarca no que 

tange a médicos especialistas em Segurança do Trabalho, FIXO os 

honorários periciais em R$ 800 (oitocentos). Porém, havendo solicitação 

de esclarecimentos por escrito ou em audiência, majoro os honorários do 

perito para R$ 1.110,00 (um mil e cento e dez reais). No mais, DETERMINO: 

a) A intimação do perito, com as advertências legais do art. 157, NCPC, 

para que tenha ciência do encargo que lhe fora conferido e do fato de 

que, aceitando o encargo, deverá servir escrupulosamente e 

independentemente de termo de compromisso (NCPC, art. 466), assim 

como a fim de que agende data e hora para realização da perícia e informe 

ao Juízo com antecedência mínima de 15 (quinze) dias para serem 

efetuadas as intimações necessárias; c) Apresentado(s) no prazo acima 

fixado ou já existente(s) nos autos do processo os quesitos a serem 

respondidos pelo experto, encaminhe ao perito judicial nomeado cópia 

reprográfica dos quesitos, informando a ele que, se necessário, desde já, 

fica autorizada a obtenção de cópia dos autos do processo; d) 

Estabelecido e informado pelo perito a data e hora para a realização da 

perícia médica, intimem-se as partes para ciência – NCPC, art. 474; e) 

Após a entrega/apresentação do laudo pelo perito judicial, intimem-se as 

partes, por meio de seus advogados constituídos, para, querendo, 

manifestarem-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, em igual 

prazo, apresentar seu respectivo parecer. Por fim, atendido integralmente 

o acima especificado ou sendo necessário decidir de maneira diversa, 

volte-me concluso. Intimem-se. Às providências. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000773-14.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS IVAN MULLER CORACINI (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SELMA PINTO DE ARRUDA GUIMARAES OAB - MT0003749A 

(ADVOGADO(A))

JAQUELINE DE ANGELO NASCIMENTO OAB - MT0013427A-A 

(ADVOGADO(A))

MAYARA GONCALVES FREITAS OAB - MT0019468A (ADVOGADO(A))

ALINE GRAZIELI LAMBRECHT OAB - MT21432/O (ADVOGADO(A))

WALERIA MACEDO ZAGO DIAS OAB - PA16616-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

DECISÃO Processo: 1000773-14.2016.8.11.0025. Vistos, etc. Trata-se de 

ação previdenciária proposta por Carlos Ivan Muller Coracini em desfavor 

do Instituto Nacional do Seguro Social – INSS, já qualificados nos autos, 

objetivando o restabelecimento do benefício previdenciário de 

auxílio-doença por acidente de trabalho e sua posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez. Na decisão inicial o pedido de tutela de 

urgência foi indeferido. Devidamente citada, a autarquia requerida 

apresentou contestação em Id 9637831, a qual foi impugnada pela autora 

(Id 15446651). Vieram-me os autos conclusos. É o relatório. Decido. 

Verifico que o processo está em ordem e que as partes são legítimas. 

Além disso, todos os pressupostos de constituição e validade foram 

observados, não havendo, destarte, nada mais a sanear nesse particular. 

Não há preliminares a serem enfrentadas. Dou o feito por saneado. Nos 

termos do artigo 357 do Novo Código de Processo Civil, fixo como ponto 

controvertido a existência/extensão da incapacidade laboral; Assim, 

fixados os pontos controvertidos, sem prejuízo de eventual julgamento 

imediato do mérito, intimem-se as partes para que, no prazo comum de 05 

(cinco) dias, manifestem se pretendem a produção de outras provas, 

indicando, em caso positivo, a pertinência e o objetivo de sua realização, 

sob pena de preclusão. Havendo postulação de produção de prova 

testemunhal, as partes deverão, desde logo, depositar o respectivo rol, 

providência essa que visa concretizar a duração razoável do processo e 

a economia processual. Decorrido o prazo, certifique-se a tempestividade 

das manifestações e volte-me concluso. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo-se o necessário. Juína/MT, data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000078-55.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

ASSOCIACAO JUINENSE DE ENSINO SUPERIOR DO VALE DO 

JURUENA-AJES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

NADER THOME NETO OAB - MT11890/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JULIO CESAR AWI RIKABAKTA (REU)

MARIA IZABEL MARITSIK (REU)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000078-55.2019.8.11.0025 Requerente: 

Associação Juinense de Ensino Superior do Vale do Juruena - AJES 

Requeridos: Julio Cesar Awi Rikabakta e Maria Izabel Maritsik Vistos, etc. 

Trata-se de ação de cobrança fundamentada em contrato de prestação de 

serviços educacionais, objetivando o recebimento de parcelas vencidas e 

não pagas no período de 01.08.2014 a 01.01.2015, as quais somam a 

importância de R$ 24.288,29 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e oito 

reais e vinte e nove centavos), valor atualizado até a data da distribuição 

da ação. A citação restou perfectibilizada pelo comparecimento 

espontâneo dos requeridos na audiência de conciliação prévia, contudo 

não apresentaram contestação, conforme certidão de decurso de prazo 

de Id n. 26412469. Por fim, a parte requerente pugna pelo julgamento 

antecipado da lide. Em seguida, vieram-me conclusos. Breve relato. 

DECIDO. Inicialmente, cumpre destacar que o feito comporta julgamento 

imediato do mérito, nos termos do art. 355, inciso II, do NCPC, na medida 

em que o caso dispensa dilação probatória. Devidamente citados, os 

requeridos mantiveram-se inertes, deixando transcorrer in albis o prazo 

para apresentação da contestação, motivo pelo qual decreto sua revelia, 

presumindo-se verdadeiras as alegações de fato formuladas pelo autor, 

nos termos do art. 344 do NCPC. Embora tal presunção seja relativa, não 

há, no caso dos autos, qualquer fato que possa elidi-la. Com efeito, a 

parte requerente demonstrou documentalmente seu direito com a juntada 

da documentação que instruiu a inicial, revelando a existência de relação 

jurídica entre as partes e a origem da dívida. Assim, ante a inexistência de 

fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito da parte requerente, a 

procedência do pedido é medida que se impõe. Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTE o pedido inicial para condenar os requeridos ao pagamento 

o valor de R$ 24.288,29 (vinte e quatro mil, duzentos e oitenta e oito reais 

e vinte e nove centavos), a ser atualizado com correção monetária pelo 

INPC e juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, ambos a incidirem a 

partir do vencimento da obrigação (art. 397, CC). Condeno os requeridos 

ao pagamento das custas judiciais e despesas processuais, bem como 

honorários de sucumbência que fixo em 10% (dez por cento) sobre o 

valor da condenação (art. 85, § 2º, NCPC). Preclusa a via recursal, 

certifique-se o trânsito em julgado e, se nada for requerido, arquive-se 

com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN 

VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000645-91.2016.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

DAIANE PAGNUSSATT DA MATA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JAMILLE FERNANDA FERREIRA DE SOUZA OAB - SP277652 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000645-91.2016.8.11.0025 AUTOR(A): DAIANE 

PAGNUSSATT DA MATA REU: ANHANGUERA EDUCACIONAL LTDA 

Vistos, etc. Cuida-se de ação ordinária movida por Daiane Pagnussatt da 

Mata em desfavor de Anhanguera Educacional Ltda. – Campus 

Rondonópolis, já qualificadas nos autos, objetivando a declaração de 

inexistência de débito e a condenação da requerida ao pagamento de 

danos morais em virtude da inclusão indevida de seu nome no cadastro de 

inadimplentes. A exordial narra que a requerente inscreveu sua nota do 

Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) no PROUNI (Programa 

Universidade para Todos), a fim de concorrer a uma bolsa de estudo junto 

à requerida, porém não efetivou a matrícula, visto que retornou à cidade 

de Juína. Informa que inobstante nunca ter realizado a matrícula, nem 

assistido qualquer aula, a requerida incluiu de forma indevida o seu nome 

no Serasa em razão de suposta dívida no valor de R$ 5.238,06 (cinco mil, 

duzentos e trinta e oito reais e seis centavos), decorrente de três 

mensalidades inadimplidas, o que lhe causou danos de ordem moral, pelo 

que pretende a condenação da requerida ao pagamento de indenização 

por danos morais no valor equivalente a sessenta salários mínimos, bem 

como ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como forma de 

penalização da má-fé em negativar, cobrar constantemente e manter o 

nome da requerente nos órgãos de proteção ao crédito. Recebida a peça 

de ingresso, concedeu-se a gratuidade judiciária, bem como deferiu-se a 

tutela provisória de urgência para o fim de suspender a negativação do 

nome da requerente junto aos órgãos de proteção ao crédito. Devidamente 

citada, a requerida apresentou contestação rechaçando os pedidos 

iniciais ao argumento de que o termo de concessão de bolsa assinado 

pela requerente garantia a matrícula, de modo que a aprovação da 

requerente no PROUNI implicou, automaticamente, na efetivação da 

matrícula. Sustentou, ainda, que passou a cobrar as mensalidades porque 

a requerente “deixou o curso” sem a formalização expressa da 

desistência, sendo que somente teve ciência do encerramento por meio do 

encerramento realizado automaticamente pelo Sistema Informatizado do 

Prouni – Sisprouni, em 3 de fevereiro de 2015. Continua argumentando que 

como o encerramento da bolsa de estudos foi comunicado à requerida por 

volta de fevereiro a março de 2015, gerou as mensalidades dos meses de 

abril, maio e junho de 2015, finalizando o semestre letivo, em conformidade 

com as disposições contratuais da requerida. Nesse contexto, por 

entender que a cobrança das mensalidades é devida, formulou em face da 

requerente pedido reconvencional objetivando condená-la ao pagamento 

do valor de R$ 5.238,06 (cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e dois 

centavos), devidamente atualizado até a data do efetivo pagamento. A 

requerente impugnou a contestação, pugnando pela procedência dos 

pedidos iniciais, bem como rechaçou o pedido reconvencional, pugnando 

pelo julgamento antecipado da lide. Em seguida, vieram-me os autos 

conclusos. Breve relato. Decido. De início, não conheço da reconvenção, 

visto que carece de recolhimento das custas judiciais e taxa judiciária, 
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razão pela qual julgo extinto o pedido reconvencional, nos termos dos 

artigos 290 c/c 485, inciso I do CPC/2015. Verifica-se, de plano, que foram 

observadas nesse processo todas as formalidades legais exigíveis, 

inexistindo nulidades ou irregularidades que possam contaminá-lo e 

impedir seu julgamento. O processo comporta imediato julgamento no 

estado em que se encontra diante da desnecessidade de produção de 

novas provas, nos termos do art. 355, inciso I, do CPC/2015. A relação 

jurídica existente entre as partes decorre da celebração de contrato de 

prestação de serviços educacionais, o que atrai para o caso a incidência 

do Código de Defesa do Consumidor, norma de ordem pública e interesse 

social. In casu, a pretensão da requerente originou-se de falha na 

prestação de serviço educacional oferecido pela requerida, sendo, de 

acordo com os preceitos estabelecidos nos artigos 2º e 3º do CDC, típica 

relação de consumo, na qual a requerente figura como consumidora e a 

requerida como fornecedora, de modo que o defeito na prestação do 

serviço é presumido, cabendo à requerida provar que inexiste defeito na 

prestação do serviço ou a culpa exclusiva da requerente ou de terceiros, 

nos termos do art. 14, § 3º do CDC. Quanto ao mérito, em que pese as 

alegações da requerida, o termo de concessão de bolsa apenas 

preconizava que a aprovação do candidato no processo seletivo do 

Prouni garantia a matrícula e não que a substituía ou supria a necessidade 

de sua efetivação em ato próprio, pelo que não é possível considerar 

aquele documento como matrícula da requerente para o curso de 

engenharia civil. Ademais, a requerida sequer apresentou qualquer 

documento capaz de comprovar que a requerente efetivamente usufruiu 

de seus serviços educacionais, isto é, que a requerente frequentou aulas 

em suas dependências, não sendo possível considerar a cobrança como 

legítima. Além disso, a requerida teve plena ciência do encerramento da 

bolsa da requerente em fevereiro/2015, em razão da concessão de nova 

bolsa para outro curso em instituição de ensino diversa. Assim, se o 

próprio Sistema Informatizado do Prouni - Sisprouni comunica o 

encerramento da bolsa de forma automática, conforme Termo de 

Encerramento Automático de Bolsa do Prouni de Id n. Id 7248313, 

despiciendo exigir do aluno bolsista que formalize perante a instituição 

requerida a desistência do curso atual, de modo que resta evidente a 

conduta abusiva da ré de cobrar mensalidades. Portanto, declaro a 

inexistência do débito. No que se refere ao dano moral, é assente na 

jurisprudência que a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao 

crédito caracteriza prática de ato ilícito, a ensejar indenização por danos 

morais, prescindido da comprovação do prejuízo, por tratar-se de dano in 

re ipsa, isto é, o dano é vinculado a própria existência do fato ilícito, 

prescindindo de prova (REsp n. 1.059.663/MS, Relatora Ministra NANCY 

ANDRIGHI, DJe 17/12/2008) A compensação por danos morais deve ser 

arbitrada observando-se os critérios punitivo e compensatório da 

reparação, sem perder de vista a vedação ao enriquecimento sem causa 

e os princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, 

atentando-me aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, 

somadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização por 

danos morais em R$ 8.000,00 (oito mil reais). Por fim, não é cabível 

condenar a requerida ao pagamento de R$ 10.000,00 (dez mil reais) como 

forma de penalização, visto que não restou comprovado o intento doloso 

em agir com intenção maliciosa, além do mais a condenação ao pagamento 

do dano moral já possui um caráter repressivo e punitivo ao responsável 

pelo dano causado, de modo que nova penalização pelo simples fato de 

negativar e efetuar cobranças indevidas caracterizaria o fenômeno do bis 

in idem. Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTES os 

pedidos iniciais para declarar a inexistência do débito de R$ 5.238,06 

(cinco mil, duzentos e trinta e oito reais e seis centavos), referente às 

mensalidades cobradas nos meses de abril, maio e junho de 2015, bem 

como para condenar a requerida ao pagamento de indenização por danos 

morais no valor de R$ 8.000,00 (oito mil reais), a ser corrigido pelo índice 

INPC a partir desta data e juros moratórios de 1% (um por cento) ao mês a 

partir da citação. Condeno a requerida ao pagamento das custas judiciais 

e despesas processuais, bem como honorários sucumbenciais que fixo 

em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação (art. 85, § 2º, 

CPC/2015). Preclusa a via recursal, certifique-se o trânsito em julgado e, 

se nada for requerido, arquive-se com as baixas necessárias e cautelas 

de estilo. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da 

assinatura registrada no sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001550-62.2017.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA RODRIGUES DA SILVA MUNDIM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TUANNA LUDMILA ALVES AMORIM DOS SANTOS OAB - MT0020043A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAN (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1001550-62.2017.8.11.0025 REQUERENTE: LUZIA 

RODRIGUES DA SILVA MUNDIM REQUERIDO: BANCO PAN Vistos, etc. 

Trata-se de “ação declaratória de anulabilidade de negócio jurídico 

cumulada com pedido de repetição de indébito e indenização por danos 

morais” em que a requerente pugnou, inicialmente, pela concessão dos 

benefícios da justiça gratuita. Em decisão de Id n. 11334333, o 

requerimento de concessão da gratuidade judiciária foi indeferido, 

oportunidade em que se determinou o recolhimento das custas judiciais e 

taxa judiciária no prazo de 15 (quinze) dias. No entanto, em vez de cumprir 

a determinação e comprovar nos autos o pagamento, a requerente 

limitou-se a “atravessar” nova manifestação, desta vez requerendo que 

fosse permitido o pagamento das custas judicias ao final do processo, o 

que também foi indeferido (Id n. 26933605), oportunidade em que se 

concedeu à requerente novo prazo para apresentar comprovante de 

pagamento, sob pena de cancelamento da distribuição e extinção do feito. 

Novamente, a requerente não cumpriu a determinação judicial, deixando de 

efetuar o pagamento das custas judicias e taxa judiciária, conforme 

certidão de decurso de prazo de Id n. 29430905. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. Breve relato. Decido. Diretamente ao ponto, 

verifica-se que a parte autora não cumpriu a determinação anterior, posto 

que, inobstante devidamente intimada da decisão, não promoveu o impulso 

necessário à prestação jurisdicional, consistente no dever de recolher as 

custas iniciais de distribuição da ação. Ademais, incumbe ao magistrado a 

fiscalização de ofício do recolhimento das custas e despesas 

processuais, nos termos do artigo 35, inciso VII, da Lei Orgânica da 

Magistratura, cuja inércia impõe o indeferimento da petição inicial e 

cancelamento da distribuição. Nesse sentido colaciono a jurisprudência: 

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E 

MATERIAIS – AUSÊNCIA DE EMENDA DA INICIAL APÓS INTIMAÇÃO – 

DETERMINAÇÃO DE RECOLHIMENTO DE CUSTAS PROCESSUAIS – 

JUSTIÇA GRATUITA INDEFERIDA – INÉRCIA DA PARTE – INDEFERIMENTO 

DA INICIAL – EXTINÇÃO DO FEITO NOS TERMOS DOS ARTS. 485, INCISO I, 

C/C 321, PARÁGRAFO ÚNICO, AMBOS DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO DESPROVIDO. Oportunizada à parte a emenda da inicial, sob 

pena de indeferimento, e tendo permanecido este inerte, sem que 

efetuasse o pagamento das custas processuais, após indeferida a justiça 

gratuita, impõe-se a extinção do feito sem resolução de mérito nos termos 

dos arts. 485, inciso I, c/c 321, parágrafo único, ambos do CPC. (TJMT, 

N.U 1023580-77.2016.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito 

Privado, Josá Zuquim Nogueira, Terceira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 01/08/2019) Denota-se, 

portanto, que referida desídia, na linha do art. 290 do CPC/2015 enseja o 

cancelamento automático da distribuição, para cuja hipótese, inclusive, 

prescinde-se da intimação pessoal[1]. Ante o exposto, com fulcro no 

artigo 330, inciso IV do CPC/2015, INDEFIRO a PETIÇÃO INICIAL e, por 

conseguinte, JULGO EXTINTO o processo sem resolução de mérito, nos 

termos do artigo 485, inciso I do Código de Processo Civil. Nos termos do 

art. 290 do CPC/2015, determino o cancelamento da distribuição Intime-se 

a parte autora via DJe e uma vez preclusa a via recursal, arquive-se os 

autos com as baixas e cautelas de estilo. Publique-se. Intime-se. 

Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no sistema. DAIANE 

MARILYN VAZ Juíza de Direito [1] STJ: AgRg no Ag 1110647/RJ, Rel. 

Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA, TERCEIRA TURMA, julgado em 

21/08/2012, DJe 29/08/2012. No mesmo sentido: STJ - AgRg no AREsp 

166.649/RS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, 

julgado em 02/08/2012, DJe 07/08/2012.

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000055-75.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA RODRIGUES MIRANDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAURA GABRIELLY GOMES GONCALVES DE SOUZA OAB - MT24863/O 
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(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE ANTONIO DE MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DAIANE MARILYN VAZ

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DE JUÍNA 

SENTENÇA Processo: 1000055-75.2020.8.11.0025 REQUERENTE: MARIA 

RODRIGUES MIRANDA REQUERIDO: JOSE ANTONIO DE MIRANDA Vistos, 

etc. Cuida-se de procedimento de jurisdição voluntária apresentado por 

Maria Rodrigues Miranda, já qualificada nos autos, objetivando a 

concessão de alvará judicial para levantar valores decorrentes de 

FGTS/PIS, junto à Caixa Econômica Federal, eventualmente depositados 

em favor de José Antônio de Miranda, falecido em 14.02.1989, conforme 

certidão de óbito de Id n. 28249331. Consta dos autos que a requerente é 

cônjuge supérstite do de cujus e que as únicas filhas, maiores e capazes, 

renunciaram expressamente aos valores em favor da genitora, ora 

requerente. Certidão de inexistência de dependentes habilitados perante a 

Previdência Social devidamente anexada em Id n. 30003007. Parecer 

ministerial não se opondo à procedência do pedido. Em seguida, vieram-me 

os autos conclusos. Breve relato. DECIDO. Diretamente ao ponto, o 

presente pedido encontra amparo legal na Lei n. 6.858/80, que dispõe 

acerca do pagamento, aos dependentes ou sucessores, de valores não 

recebidos em vida pelos respectivos titulares, independente de inventário 

ou arrolamento. Vejamos: Art. 1º - Os valores devidos pelos 

empregadores aos empregados e os montantes das contas individuais do 

Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e do Fundo de Participação 

PIS-PASEP, não recebidos em vida pelos respectivos titulares, serão 

pagos, em quotas iguais, aos dependentes habilitados perante a 

Previdência Social ou na forma da legislação específica dos servidores 

civis e militares, e, na sua falta, aos sucessores previstos na lei civil, 

indicados em alvará judicial, independentemente de inventário ou 

arrolamento. E ainda: Art. 2º - O disposto nesta Lei se aplica às 

restituições relativas ao Imposto de Renda e outros tributos, recolhidos por 

pessoa física, e, não existindo outros bens sujeitos a inventário, aos 

saldos bancários e de contas de cadernetas de poupança e fundos de 

investimento de valor até 500 (quinhentas) obrigações do tesouro 

nacional. Ademais, da análise dos autos, depreende-se que a requerente 

é cônjuge supérstite do de cujus e que inexiste outro dependente 

habilitado perante a Previdência Social, de modo que inexiste óbice à 

procedência do pedido. Ante o exposto, forte nos fundamentos 

supracitados e considerando a documentação apresentada, com fulcro no 

art. 487, inciso I, do CPC/2015, JULGO PROCEDENTE o pedido inicial e 

defiro a expedição de ALVARÁ JUDICIAL em favor de Maria Rodrigues 

Miranda (portador do RG n. 258.381 SSP/RO e inscrita no CPF sob n. 

386.659.212-49), para autorizá-la a proceder ao levantamento do 

montante total dos valores decorrentes de FGTS/PIS, junto à Caixa 

Econômica Federal, depositados em favor do de cujus José Antônio de 

Miranda (CPF: 190.979.642-53). Custas judiciais pela requerente, cuja 

cobrança deverá ficar sob condição suspensiva de exigibilidade, nos 

termos do art. 98, § 3º, NCPC. Por se tratar de procedimento de jurisdição 

voluntária, bem como considerando a calamidade pública atinente à 

pandemia de coronavírus (COVID-19) e as decorrentes medidas de 

distanciamento social implementadas em todo o território nacional, inclusive 

no âmbito do Poder Judiciário, serve a presente sentença como ALVARÁ 

JUDICIAL para levantamento dos valores, servindo também como 

autorização para encerramento da(s) respectiva(s) conta(s) bancária(s), 

se necessário. Por fim, observando o trabalho desempenhado pelo(a) 

defensor(a) dativo(a) nomeado(a) pela Diretoria do Foro (Id n. 28249294), 

fixo em seu favor honorários dativos no montante de 02 (dois) URH’s da 

tabela atual da OAB, devendo ser expedida certidão de honorários em 

favor do(a) defensor(a) nomeado(a), nos termos do Prov. 09/2007-CGJ. 

Intime-se a parte autora via DJe, expeça-se a certidão de honorários e 

arquive-se. Cumpra-se. Juína (MT), data da assinatura registrada no 

sistema. DAIANE MARILYN VAZ Juíza de Direito

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 149626 Nr: 4973-76.2019.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DENILSON DE LIMA PESSOA, ALINE ALVES 

MEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: LEONARDO BERLEZI 

COIMBRA - OAB:27827

 Códigos: 149626 e 150641

Vistos,

Trata-se de requerimento de substituição de prisão por medidas 

cautelares diversas formulado pela Defensoria Pública da Comarca de 

Cáceres/MT em favor de ALINE ALVES MEIRA nos dois processos acima 

mencionados, alegando, em síntese, que os crimes em questão estão 

relacionado a crimes sem violência ou grave ameaça à pessoa, portanto, 

deve ser aplicado as recomendações contidas na Recomendação n. 62 do 

CNJ “para o enfrentamento da pandemia do COVID19”, sobre o que o 

Ministério Público manifestou contrariamente aos pleitos.

Muito bem.

Tendo em vista o disposto no art. 4º, I, “c”, da Recomendação do CNJ n. 

62, de 17 de março de 2020, a qual recomendou “aos magistrados com 

competência para a fase de conhecimento criminal que, com vistas à 

redução dos riscos epidemiológicos e em observância ao contexto local 

de disseminação do vírus, considerem as seguintes medidas: I - a 

reavaliação das prisões provisórias, nos termos do art. 316, do Código de 

Processo Penal, priorizando-se: (...) c) prisões preventivas que tenham 

excedido o prazo de 90 (noventa) dias ou que estejam relacionadas a 

crimes praticados sem violência ou grave ameaça à pessoa (...)”, 

tratando-se de pedidos idênticos passo a reanálise da prisão da acusada 

(autos sob os Códigos ns. 150641 e 149626).

Embora os processos estejam em regular andamento processual, não 

posso olvidar que o mundo foi surpreendido com a pandemia decorrente 

do Covid-19 (Novo Coronavírus).

Todavia, tenho que os pedidos formulados pela Defensoria Pública em 

ambos os processos (autos sob os Códigos ns. 150641 e 149626) não se 

amoldam à recomendação do CNJ acima citada, isso porque tal 

Recomendação não envolve carta em branco à soltura de todos presos 

em razão da COVID-19, mas análise pontual dos casos mais vulneráveis, 

o que não é o caso dos autos por ausência de informações sobre estar 

ou não a presa em grupo de risco.

 Assim, não obstante se tratar de crime sem violência ou grave ameaça à 

pessoa, reafirmo o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no que 

tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos 

delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque a acusada aparenta 

integrar organização criminosa voltada para o tráfico de drogas neste 

Município (COMANDO VERMELHO), cenário que se alia à aparente 

REITERAÇÃO DELITUOSA (pois a acusada possui vários registros 

criminais, respondendo às seguintes ações: Ação Penal sob o Código n. 

149626 (TRÁFICO DE ENTORPECENTE); IP sob o Código n. 149529 

(CORRUPÇÃO DE MENORES); TC sob o Código n. 148129 (POSSE DE 

DROGAS) e Ação Penal sob o Código n. 150641 (ORGANIZAÇÃO 

CRIMINOSA E TRÁFICO DE ENTORPECENTES), todas em trâmites nesta 

Comarca de Juína/MT), em esquema vinculado ao Comando Vermelho.

Deste modo, tenho que as circunstâncias empíricas permanecem 

inalteradas, ou seja, não tendo aportado aos autos nenhum elemento 

processual novo relevante a justificar a alteração (natureza “rebus sic 

stantibus” da decisão judicial), tenho que a manutenção de sua prisão é 

medida que se impõe, cujas razões faço referência “per relationem”, 

técnica permitida pela jurisprudência do STF (Ag. Reg. no Habeas Corpus 

nº 127228/SP, 2ª Turma do STF, Rel. Celso de Mello. j. 01.09.2015, 

unânime, DJe 12.11.2015), mormente se levar em conta a gravidade 

concreta que justificou a prisão da acusada.

Confiram-se os trechos das decisões:

a) Autos sob o Código n. 149975:

“(...) 1.4 Da representada Aline Alves Meira

A representada Aline foi presa em flagrante pelo crime de tráfico de 

drogas no dia 13/10/2019, sendo que ao realizar a degravação do 

aparelho celular de Jhonathan Alla Souza, vulgo “Tiu Berlim”, verifico que a 

representada aparentemente também possui envolvimento com a OrCrim, 

isso por que do teor do relatório policial extrai-se imagens em que a 

representada aparece em fotografias juntamente com os demais membros 

da facção criminosa, sendo eles o adolescente Alisson, Dheimison, 
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Denilson e Jhonathan (f. 74 do relatório policial).

Segundo o relatório policial, a representada cedeu sua residência como 

ponto de apoio para possível reunião dos membros da OrCrim, bem como 

das imagens constantes nos autos a foto de “WALLYSON RODRIGUES 

KLAUSS, dentro da casa de ALINE ALVES MEIRA, com sinais aparente de 

marcas de fio nas costas, braço esquerdo e tórax. Os sinais 

possivelmente foram causados devido a dívidas de drogas com a facção 

criminosa, que de costume, determina aos seus integrantes que executem 

punições, atos violentos conhecidos como “salve” a quem descumpre as 

regras da organização.” (f. 73 do relatório policial).

A representada também manteve contato via WhatsApp com Jhonathan, 

oportunidade em que ele pergunta onde ela teria guardado a droga. 

Conforme segue:

“Jhonathan: Em na onde que vc guardou o seu chá

Aline: Oi

Jhonathan: Em tá aparecendo corre de chá aqui e aí vc tem. Me fala na 

onde tá

Aline: Ta no sofá

Jhonathan: Em qual deles

Aline: No quarto (...)

Jhonathan: Achei só tinha de 50$”

(...)

Pois bem.

 Feita essa análise, cabe verificar o segundo pressuposto da prisão 

processual, qual seja, o “periculum libertatis”, o qual restou configurado no 

que tange à GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, cuja gravidade concreta dos 

delitos é revelada no “modus operandi”, isso porque os representados 

aparentam integrar uma suposta organização criminosa voltada para o 

tráfico de drogas neste Município, cenário que se alia à aparente 

REITERAÇÃO DELITUOSA dos representados, em esquema vinculado ao 

Comando Vermelho.

Com efeito, noto que o representado Ederson Antunes Lopes, vulgo 

“Samurai” foi denunciado nos autos sob o código n. 143352 pela prática 

dos mesmos crimes em epígrafe, quais sejam, tráfico de drogas e integrar 

organização criminosa, bem como por que mesmo havendo mandado de 

prisão em aberto encontra-se foragido e de forma reiterada continuaria 

praticando crimes.

Do mesmo modo, o representado Adriano Soares dos Santos, vulgo 

“Sonic” ou “New York”, além de aparente envolvimento com a organização 

criminosa, também responde ação penal por crime de homicídio praticado 

contra a vítima Cláudio Adão da Silva, o qual foi denunciado nos autos sob 

o código n. 149287.

 Quanto ao representado Jhonathan Alla de Souza, vulgo “Tiu Berlim”, além 

de ter sido preso em flagrante por tráfico de drogas e facilitar a corrupção 

do menor nos autos sob o código n. 149763, aparentemente também 

exerce função de confiança dentro da OrCrim, atuando como “disciplina”.

No mesmo sentido é a situação da representada Aline Alves Meira, esta 

que se encontra presa por tráfico de drogas (autos sob o código n. 

149626) e após a degravação dos celulares apreendidos verifica-se que 

ela aparentemente possui envolvimento com a OrCrim, cedendo sua 

residência como ponto de apoio ao demais membros (...).”

b) Autos sob o Código n. 149058:

“(...) A preservação da ordem pública não se restringe apenas a medidas 

de prevenção da irrupção de conflitos e tumultos, embora essas sejam 

maximamente importantes, mas abrange também a promoção daquelas 

providências de resguardo à integridade das instituições, à sua 

credibilidade social e ao aumento da confiança da população nos 

mecanismos oficiais de repressão às diversas formas de delinquência, 

sobretudo quando tais circunstâncias apresentam-se aliadas à gravidade 

concreta do delito, perceptível pela forma como foi conduzido e realizado.

Analisando os autos verifico que os acusados estão ligados a atividades 

criminosas, eis que conforme relatado pelos policiais, estes já vem sendo 

investigados.

A materialidade do delito está atestada pelo Boletim de Ocorrência e pelos 

depoimentos prestados no bojo do Auto de Prisão em Flagrante, bem como 

pelos bens apreendidos.

(...)

Diante das circunstâncias particulares envoltas ao caso concreto, 

entendo necessária a decretação da segregação cautelar do réu, por 

estarem presentes os requisitos e os fundamentos que autorizam a 

decretação da prisão preventiva, ressaltando a necessidade de se 

garantir a ordem pública, a aplicação da lei penal, e o bom andamento da 

instrução criminal, nos termos do artigo 312 do Código de Processo Penal.

 Além do mais, considerando o somatório das penas máximas fixadas para 

os delitos, preenchido o requisito do art. 313, I do CPP.

Ademais, no presente caso, outras medidas cautelares são insuficientes 

para evitar a prática de novas infrações penais pelo indiciado, devido às 

circunstâncias do fato criminoso e de suas condições pessoais.

Presentes todos os pressupostos contidos nos art. 310 e seguintes do 

Código de processo penal, DECRETO A PRISÃO PREVENTIVA de Denilson 

de lima Pessoa e Aline Alves Meira, nestes autos, com fulcro nos artigos 

311, 312 e 313, inciso I, do Código de Processo Penal (...).”

Destarte, no entendimento deste magistrado tais razões conseguem 

justificar o texto legal ao mundo fenomênico naquilo que os pretórios 

denominam de gravidade “in concreto” à ordem pública.

Ante o exposto, INDEFIRO o pleito de substituição de prisão por medidas 

cautelares. Via de consequência, MANTENHO a prisão da acusada ALINE 

ALVES MEIRA.

CIÊNCIA ao Ministério Público e à Defesa.

CUMPRA-SE.

Juína-MT, 27 de abril de 2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 107631 Nr: 1399-84.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JORGE JAMES DE FARIAS, ANJÉSSICA 

CARDOSO DE OLIVEIRA LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR a ré ANJESSICA CARDOSO DE OLIVEIRA 

LIMA, nas penas do art. 129, § 1º, inciso II, do Código Penal, bem como 

CONDENAR o réu JORGE JAMES DE FARIAS nas penas do art. 12, da Lei 

n. 10.826/2003.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização das penas: (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112723 Nr: 4024-91.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JAIRO TERRA NEGRÃO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Ante o exposto, ex officio DECLARO EXTINTA A PUNIBILIDADE do 

acusado JAIRO TERRA NEGRÃO, ante a ocorrência da prescrição da 

pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do CP c/c art. 109, VI, do 

CP).EXPEÇA-SE a certidão de honorários dativos, conforme determinado à 

f. 42. EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de 

acordo com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e art. 298 e seguintes, da 

CNGC/2017, feitas as comunicações semestrais devidas.RECOLHA-SE 

eventual mandado de prisão em aberto, atualizando-se o Banco Nacional 

de Mandados de Prisão - BNMP.Transitada em julgado, ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 135675 Nr: 300-74.2018.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: FERNANDO FERRARI DE 

QUEIROZ - OAB:OAB/MT 24.156/O

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão estatal externada na 

denúncia para CONDENAR o acusado EZEQUIAS NASCIMENTO LIMA pela 

prática do crime previsto no art. 14 da Lei 10.826/2003.Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 
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pena:Pena: reclusão, de 2 (dois) a 4 (quatro) anos, e multa. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 104545 Nr: 4762-16.2014.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): JASDS, ALSDS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARCOS BODSTEIN VILLACA 

FILHO - OAB:OAB/MT 19.216

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR os réus ALBINO 

LUCIANO DA SILVA SIMÃO, vulgo “PANTANEIRO” e JOSÉ APARECIDO 

SIMÃO DA SILVA, vulgo “NEGÃO” nas penas do art. 129, § 9º, do Código 

Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06, bem como para declarar 

EXTINTA A PUNIBILIDADE dos acusados quanto ao crime de ameaça, ante 

a ocorrência da prescrição da pretensão punitiva estatal (art. 107, IV, do 

CP). (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105312 Nr: 232-32.2015.811.0025

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VALTEIR FERREIRA SOARES

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ENADIA GARCIA DOS SANTOS 

RIBEIRO - OAB:8249-A

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva estatal para, aplicando a “emendatio libelli”, CONDENAR o réu 

VALTEIR FERREIRA SOARES, vulgo “CABEÇA” como incurso nas penas 

do art. 12 da Lei 10.826/2003, ABSOLVENDO-O quanto ao delito previsto 

no art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/2006. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 87968 Nr: 2011-27.2012.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): PEDRO LINO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: KELLI CRISTINI PANAS 

HELATCZUK - OAB:15515/MT

 Ante ao exposto, JULGO IMPROCEDENTE a denúncia e ABSOLVO o 

acusado PEDRO LINO DA SILVA, qualificado nos autos, com fundamento 

no artigo 386, VII, do Código de Processo Penal.Tendo em vista a atuação 

da advogada Dativa Dra. Kelli Cristini Panas Helatczuk para defesa do réu, 

CONDENO o Estado de Mato Grosso a efetuar o pagamento dos 

honorários advocatícios no valor de 05 URH’s. SIRVA a presente como 

título executivo sem a necessidade de expedição de certidão pela 

Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo com o Provimento n. 9/2007 

da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas.Transitando em julgado a presente decisão, 

ARQUIVE-SE.P.I.C.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 105226 Nr: 172-59.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): RILDO BONIATTI, Vanildo Santana

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: TUANNA LUDMILA ALVES 

AMORIM DOS SANTOS - OAB:20043/O

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu RILDO BONIATTI, 

vulgo “RILDÃO” e VANILDO SANTANA nas penas do art. 155, § 4º, II e IV 

do CP.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, 

passo à individualização da pena:DO RÉU RILDO BONIATTIPena: reclusão, 

de 2 (dois) a 8 (oito) anos, e multa. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 127786 Nr: 1113-38.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: MARLENE FERNANDES DOS 

SANTOS - OAB:18730/MT

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu WESLEY TEIXEIRA DE SOUZA como incurso nas penas 

do art. 33, “caput”, c/c art. 40, inciso VI, ambos da Lei n. 11.343/2006.Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 128659 Nr: 1694-53.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EUGÊNIO BARBOSA DE 

QUEIROZ - OAB:12457

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu WILTON ARAUJO DA SILVA, vulgo 

“MILTINHO” como incurso na pena do art. 155, § 4º, inciso I, c/c art. 14, 

inciso II, ambos do CP. Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena:(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129106 Nr: 1976-91.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MAVION COSTA GONZAGA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Vistos,

Trata-se de denúncia oferecida pelo Ministério Público Estadual em 

desfavor de MAVION COSTA GONZAGA, qualificado nos autos, 

sendo-lhe atribuído a prática do delito tipificado no art. 33, “caput”, da Lei 

n. 11.343/2006.

Notificado, o denunciado apresentou defesa prévia à fl. 59-62 e em dia 14 

de janeiro de 2019 a denúncia foi recebida (f. 63).

Em audiência de instrução e julgamento foram ouvidas duas testemunhas, 

oportunidade em que foi decretada a revelia do acusado, culminando em 

alegações finais apresentadas pelas partes, as quais pugnaram pela 

desclassificação para o delito previsto no art. 28, da Lei n. 11.343/2006.

 É o RELATÓRIO. FUNDAMENTO e DECIDO.

 A persecução penal obedeceu fielmente ao devido processo legal, 

ladeada pelos princípios do contraditório e da ampla defesa, razão por 

que, não havendo questões prévias impeditivas da análise do mérito, 

passa-se a análise da pretensão punitiva estatal.

 Destaco que a convicção do julgador deve sempre pautar-se em dados 

objetivos e indiscutíveis, caso contrário, transforma o princípio do livre 

convencimento em arbítrio, bem como que é princípio fundamental do 

Processo Penal que o acusado somente deve ser condenado quando o 

juízo, na forma legal, tenha estabelecido os fatos que fundamentam a sua 

autoria e culpabilidade, com completa certeza.

A) DA MATERIALIDADE DO DELITO

A materialidade do delito emerge diante do auto de prisão em flagrante (f. 

07), termos de depoimentos (fl. 08-13), termo de apreensão (f. 14), termo 

de informações (f. 18/19), laudo de constatação de entorpecente 

devidamente assinado por perito oficial criminal (fl. 21/22), termo de 

qualificação, vida pregressa e interrogatório (f. 24), bem como boletim de 

ocorrência (fl. 32-34).

B) DA AUTORIA
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Todavia, a AUTORIA não restou comprovada, pois apenas o policial civil 

Benedito Domingues de Melo confirmou sua versão da fase policial em 

juízo, dizendo que recebeu denúncia de que o acusado estaria traficando 

drogas em sua residência e ao se deslocar ao local visualizou movimento 

de usuários de drogas próximo a residência. Ao abordar o acusado 

encontrou a droga na residência dele.

Ocorre que a testemunha Thiago Domingues de Melo, o qual estava com o 

acusado no momento da abordagem policial, relatou em ambas as fases 

processuais, em suma, que NÃO ADQUIRIU DROGAS DO ACUSADO.

Desse modo, analisando a situação apresentada nos autos, noto que as 

provas produzidas em juízo são frágeis para embasar o édito 

condenatório pelo crime de tráfico ao acusado, mormente porque a 

traficância não restou comprovada.

Não posso olvidar que o crime de tráfico de drogas é permanente. 

Contudo, à míngua de elementos probatórios robustos, não se pode 

alcançar uma condenação por tráfico, sem haver, porém, elementos 

claros de mercância, mormente diante da pouca droga e ausência de 

oitivas de usuários apontando-o como traficante.

Aliás, a única prova concreta nos autos é a posse de droga pelo réu, uma 

quantidade ínfima de maconha (20,310g– laudo de exame preliminar de 

constatação às fl. 21/22).

Assim, embora comprovada a posse de entorpecente, não restou 

suficientemente demonstrada que estaria destinada ao comércio, não se 

amoldando a conduta descrita no tipo penal do art. 33 da Lei n. 11.343/06, 

devendo ser desclassificada para a conduta prevista no art. 28 da Lei n. 

11.343/06.

 Julgados que sintetizam esse entendimento:

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO DE DROGAS - DESCLASSIFICAÇÃO 

PARA PORTE DE ENTORPECENTE PARA CONSUMO PESSOAL - 

POSSIBILIDADE - RECURSO PROVIDO EM PARTE. Inexistindo provas 

judiciais de que o acusado praticava a traficância ilícita de entorpecentes 

e havendo, lado outro, provas suficientes para embasar uma condenação 

pelo delito de porte de drogas para consumo pessoal, a desclassificação 

da conduta do agente para a capitulada no art. 28 da Lei 11.343/06 é 

medida imperativa. REMESSA DOS AUTOS AO JUIZADO ESPECIAL 

CRIMINAL. O magistrado, ao desclassificar a conduta do acusado de 

tráfico de drogas para uso, deve remeter os autos ao Juizado Especial 

Criminal da comarca, em obediência ao comando do art. 383, § 2º, do 

Código de Processo Pena l . ”  (Ape lação Cr im ina l  n º 

0131614-20.2013.8.13.0525 (1), 5ª Câmara Criminal do TJMG, Rel. Júlio 

César Lorens. j. 18.11.2014, unânime, Publ. 26.11.2014). (grifo nosso)

“APELAÇÃO CRIMINAL - TRÁFICO ILÍCITO DE ENTORPECENTES (LEI Nº 

11.343/06, ART. 33, CAPUT) - SENTENÇA CONDENATÓRIA (...) PRETENSA 

DESCLASSIFICAÇÃO PARA O DELITO DE POSSE DE DROGAS PARA 

CONSUMO PRÓPRIO (LEI Nº 11.343/06, ART. 28) - VIABILIDADE - 

MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS - PEQUENA QUANTIDADE 

DE CRACK E MACONHA APREENDIDAS - POSSE PARA USO PESSOAL 

CONFESSADA PELO ACUSADO EM JUÍZO - DESTINAÇÃO PARA 

MERCANCIA DAS DROGAS NÃO COMPROVADA - SENTENÇA 

REFORMADA - RECURSOS PROVIDOS.” (Apelação nº 

0005522-23.2015.8.24.0039, 2ª Câmara Criminal do TJSC, Rel. Salete Silva 

Sommariva. j. 31.05.2016). (grifo nosso)

“(...) O crime de uso de entorpecente para consumo próprio, previsto no 

art. 28 da Lei 11.343/06, é de menor potencial ofensivo, o que determina a 

competência do Juizado Especial (...)” (STJ, Conflito de Competência nº 

144.910/MS (2015/0327159-2), 3ª Seção do STJ, Rel. Reynaldo Soares da 

Fonseca. j. 13.04.2016, DJe 25.04.2016).

“(...) MEDIDAS ALTERNATIVAS APLICADAS PELO JUÍZO DA EXECUÇÃO 

EM VIRTUDE DE SENTENÇA PROLATADA POR JUÍZO DA VARA CRIMINAL 

QUE, APÓS A DESCLASSIFICAÇÃO DA CONDUTA DO ART. 33 DA LEI Nº 

11.343/2006 (TRÁFICO) PROFERE SENTENÇA CONDENATÓRIA PELO 

DELITO DO ART. 28 DA LEI Nº 11.346/2006 (PORTE DE DROGA PARA 

CONSUMO PESSOAL) - CRIME DE MENOR POTENCIAL OFENSIVO - 

MATÉRIA DE COMPETÊNCIA ABSOLUTA DO JUIZADO ESPECIAL CRIMINAL 

- INTELIGÊNCIA DO ART. 98, INC. I, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL C/C ART. 

48, § 1º, DA LEI Nº 13.343/2006 E ARTS. 60 E 61 DA LEI Nº 9.099/95 - 

DECRETAÇÃO, DE OFÍCIO, DA NULIDADE DA SENTENÇA PROLATADA 

PELO JUÍZO DA VARA CRIMINAL, POR INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA, COM 

DETERMINAÇÃO DE REMESSA DOS AUTOS DA AÇÃO PENAL AO 

JUIZADO ESPECIAL DA COMARCA (...)” (Processo nº 1455179-4, 4ª 

Câmara Criminal do TJPR, Rel. Renato Naves Barcellos. j. 31.03.2016, 

unânime, DJ 03.05.2016).

“(...) Não havendo provas contundentes nos autos no sentido de impingir 

ao apelante a autoria do delito de tráfico de drogas, inviável sua 

condenação. Operada a desclassificação para o delito previsto no art. 28 

da Lei 11.343/06, crime de menor potencial ofensivo, transfere-se a 

competência para o Juizado Especial Criminal, a fim de que sejam 

ofertados os benefícios inerentes à aludida Lei ao acusado (...)” 

(Apelação Criminal nº 0148584-78.2015.8.13.0702 (1), 1ª Câmara Criminal 

do TJMG, Rel. Kárin Emmerich. j. 14.06.2016, Publ. 24.06.2016).

Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE a pretensão punitiva estatal e 

DESCLASSICO o crime previsto no art. 33 da Lei n. 11.343/06 imputado ao 

acusado MAVION COSTA GONZAGA para uso de entorpecentes, nos 

moldes do art. 28 da Lei n. 11.343/06.

Com o trânsito em julgado, ENCAMINHEM-SE os autos ao Juizado Especial 

Criminal para aplicação dos benefícios da Lei n. 9.099/95.

PROMOVA-SE a destruição da droga apreendida (f. 14).

RESTITUAM-SE os valores apreendidos.

Tendo em vista a atuação do advogado Dativo Dr. ANTONIO VALDENIR 

CALIARE para defesa do réu, CONDENO o Estado de Mato Grosso a 

efetuar o pagamento dos honorários advocatícios no valor de 02 URH’s. 

EXPEÇA-SE certidão pela Secretaria e ANOTE-SE no relatório de acordo 

com o Provimento n. 9/2007 da e. CGJ e Capítulo I, Sessão 12, da CNGC, 

feitas as comunicações semestrais devidas.

EXPEÇA-SE a certidão de honorários determinada à f. 69, ANOTANDO-SE 

no relatório nos termos do art. 306 da CNGC, feitas as comunicações 

semestrais devidas à e. CGJ.

P.I.C.

CIÊNCIA ao Ministério Público.

Juína/MT, 27/04/2020

VAGNER DUPIM DIAS

Juiz de Direito

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 129891 Nr: 2441-03.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GIVAGO DIAS MENDES - 

OAB:19831-OAB/ES

 Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva estatal para 

CONDENAR o réu WESLEI DEIVID DE SOUZA OLIVEIRA como incurso nas 

penas do art. 33, “caput”, da Lei n. 11.343/06.Em observância as diretrizes 

dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: reclusão de 5 (cinco) a 15 (quinze) anos e pagamento de 500 

(quinhentos) a 1.500 (mil e quinhentos) dias-multa.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 112191 Nr: 3703-56.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): SANDRO FERNANDO DA SILVA, CLAUDIO 

VIEIRA DE MELO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: GILMAR DA CRUZ E SOUSA - 

OAB:3543-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu CLÁUDIO VIEIRA 

DE MELO DA SILVA como incurso nas penas do art. 155, § 4º, inciso I, do 

Código Penal, ABSOLVENDO-O quanto ao delito previsto no art. 33, caput, 

da Lei n. 11.343/2006, bem como ABSOLVO o acusado SANDRO 

FERNANDO DA SILVA do delito a ele imputado. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 130274 Nr: 2686-14.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DIOVALDINO RODRIGUES FILHO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:
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 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante ao exposto, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu DIOVALDINO RODRIGUES FILHO nas 

penas do art. 155, § 4º, inciso I, do Código Penal. Em observância as 

diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização da 

pena:Pena: reclusão, de dois a oito anos, e multa.(...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 109079 Nr: 2130-80.2015.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MYCHAEL COSTA DE FREITAS

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: HILONÊS NEPOMUCENO - 

OAB:14764-B/MT

 Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu MYCHAEL COSTA 

DE FREITAS nas penas do dos arts. 129, § 9º, do CP, com as implicações 

da Lei nº. 11.340/06.Em observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do 

Código Penal, passo à individualização da pena: (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 94260 Nr: 2464-85.2013.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MPDEDMG

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LSD

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: ANTONIO VALDENIR CALIARE 

- OAB:13443/MT

 Destarte, JULGO PROCEDENTE a pretensão punitiva externada na 

denúncia para CONDENAR o réu LUIZ SÉRGIO DIVINO nas penas do art. 

129, § 9º, do Código Penal, com as implicações da Lei nº. 11.340/06. Em 

observância as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à 

individualização da pena:Pena: detenção, de 3 (três) meses a 3 (três) 

anos. (...)

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Vagner Dupim Dias

 Cod. Proc.: 131419 Nr: 3444-90.2017.811.0025

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: MINISTÉRIO PÚBLICO DE MATO GROSSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WILTON ARAÚJO DA SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CRISTIANO ZANDONÁ - 

OAB:16.829/MT

 Ante ao exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a pretensão 

punitiva externada na denúncia para CONDENAR o réu WILTON ARAÚJO 

DA SILVA nas penas do art. 155, caput, do Código Penal. Em observância 

as diretrizes dos artigos 59 e 68 do Código Penal, passo à individualização 

da pena:Pena: reclusão, de 1 (um) a 4 (quatro) anos, e multa. (...)

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000824-20.2019.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS BRUNO DA SILVA LIMA PEREIRA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ENADIA GARCIA DOS SANTOS RIBEIRO OAB - MT0008249S 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

Intimação da parte Exequente, na pessoa da advogada constituída, para 

análise dos cálculos acostados aos autos (id. 31469811), bem como para 

requeira o que entender de direito, no prazo de 05 dias.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000602-18.2020.8.11.0025

Parte(s) Polo Ativo:

CACILDA ZOMER (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

FABIANO ALVES ZANARDO OAB - MT12770-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REU)

 

PROCESSO n. 1000602-18.2020.8.11.0025 POLO ATIVO:CACILDA ZOMER 

ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: FABIANO ALVES ZANARDO POLO 

PASSIVO: ESTADO DE MATO GROSSO e outros FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA 

DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: 

Tipo: Conciliação juizado Sala: JUÍNA - J.E - AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO 

Data: 19/06/2020 Hora: 13:20 , no endereço: PRAÇA DOS TRÊS PODERES, 

S/N, TELEFONE: (66) 3566-1563, CENTRO, JUÍNA - MT - CEP: 78320-000 . 

28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) 

Autorizado(a) pelas normas da CNGC

Comarca de Nova Mutum

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000694-07.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA (DEPRECANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDSON CESAR CALIXTO JUNIOR OAB - RO3897 (ADVOGADO(A))

EDSON CESAR CALIXTO OAB - RO1873 (ADVOGADO(A))

JORGE LUIZ MIRANDA HOLANDA OAB - RO1017-E (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PEDRO CONCHY (DEPRECADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000694-07.2020.8.11.0086 

DEPRECANTE: DISTRIBUIDORA DE AUTO PECAS RONDOBRAS LTDA 

DEPRECADO: PEDRO CONCHY Vistos, etc. Cumpra-se conforme 

deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente 

missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de 

estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se 

para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em sendo 

necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada para o 

devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-02.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO OAB - SC7910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cristiane Franca Santana (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000759-02.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

OESTE REQUERIDO: CRISTIANE FRANCA SANTANA Vistos, etc. 

Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 
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cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000731-34.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

CIRLENE DE JESUS GOMES OAB - 432.276.351-00 (REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MARIA COSTA BEZERRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000731-34.2020.8.11.0086 

REPRESENTANTE: CIRLENE DE JESUS GOMES REQUERIDO: MARIA 

COSTA BEZERRA Vistos, etc. Ante a ausência dos requisitos do artigo 

260 do Código de Processo Civil (a menção do ato processual que lhe 

constitui o objeto e a procuração conferida ao advogado), oficie-se ao 

Juízo Deprecante solicitando o suprimento das faltas. Não sendo 

apresentada resposta ao ofício no prazo de trinta (30) dias, ante o que 

dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com os cumprimentos deste juízo, baixas 

e anotações de estilo. Do contrário, com a juntada do(s) documento(s) 

solicitado(s), cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de 

mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com 

as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de 

carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Considerando o quadro deficitário de servidores e o 

volume excessivo de trabalho, cumpra-se a presente decisão, servindo a 

cópia como ofício, nos termos da sugestão constante no item 2.9.1, do 

Processo de Inspeção n. 0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho 

Nacional de Justiça. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000760-84.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO OAB - SC7910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FRANCA SANTANA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000760-84.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

OESTE REQUERIDO: CRISTIANE FRANCA SANTANA Vistos, etc. Da 

análise do Sistema PJe, denota-se que a presente missiva fora distribuída 

em duplicidade, uma vez que já processada por este juízo a carta 

precatória n. 310002276679, nos autos n. 1000759-02.2020.8.11.0086 . 

Desta forma, arquive-se a presente missiva, com as baixas e anotações 

de estilo. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com 

urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000715-80.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO OAB - SC7910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALBERTO PASA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000715-80.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO 

OESTE REQUERIDO: RAFAEL ALBERTO PASA Vistos, etc. Cumpra-se 

conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a 

presente missiva à Comarca de origem, com as nossas homenagens e 

cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante 

remeta-se para a comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, em 

sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a parte interessada 

para o devido recolhimento. Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000670-76.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICIPIO DE DESCANSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANA FLAVIA MOREIRA OAB - SC50006 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PAULO SERGIO ORO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000670-76.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MUNICIPIO DE DESCANSO REQUERIDO: PAULO SERGIO 

ORO Vistos, etc. Considerando o não cumprimento do ato em tempo hábil, 

oficie-se ao Juízo Deprecante para que no prazo de 10 (dez) dias, informe 

nova data para realização do leilão, no intento de possibilitar seu efetivo 

cumprimento. Assim, tão logo quanto aporte aos autos nova data de 

realização do leilão no Juízo Deprecante, cumpra-se conforme deprecado, 

servindo a cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à 

Comarca de origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, 

caso verifique tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a 

comarca que dará o correto cumprimento. Outrossim, caso o Juízo 

Deprecante informe inexistir necessidade para novo cumprimento da 

missiva, devolva-a à Comarca de origem com a nossas homenagens. De 

mais a mais, em sendo necessário o pagamento da diligência, intime-se a 

parte interessada para o devido recolhimento. Considerando o quadro 

deficitário de servidores e o volume excessivo de trabalho, cumpra-se a 

presente decisão, servindo a cópia como ofício, nos termos da sugestão 

constante no item 2.9.1, do Processo de Inspeção n. 

0007510-45.2010.2.00.0000, do Conselho Nacional de Justiça. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020 Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000659-47.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAZIREI SANTOS PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MULTIMARCAS ADMINISTRADORA DE CONSORCIOS LTDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo n. 1000659-47.2020.8.11.0086 Requerente: 

Dazirei Santos Pinto Requerida: Multimarcas Administradora de Consórcios 

Ltda. Vistos, etc. Considerando que a petição inicial (id. n. 30860757) está 

com a margem esquerda cortada, o que impossibilita sua leitura de forma 

correta, intime-se a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

emendar a inicial juntando aos autos cópia da petição inicial em PDF a fim 

de viabilizar a análise do petitório. Com a juntada, conclusos 

imediatamente. Cumpra-se com urgência. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002692-44.2019.8.11.0086
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Parte(s) Polo Ativo:

MARIA CONCEICAO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

RAFAEL WASNIESKI OAB - MT0015469S-A (ADVOGADO(A))

MAURICIO VIEIRA SERPA OAB - MT12758-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002692-44.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): MARIA CONCEICAO DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos, etc. De início, considerando que não há 

prejudicial de mérito, questões preliminares ou processuais pendentes, 

dou o feito por saneado e determino a produção de prova testemunhal e 

depoimento pessoal, nos ditames do art. 357, IV e V, do Código de 

Processo Civil. Por entender que o julgamento da matéria discutida nos 

autos, prescinde de realização de audiência para demonstrar a condição 

de rurícola da parte Autora, designo audiência de instrução para o dia 11 

de agosto de 2020, às 13h30min (horário oficial de Mato Grosso). 

Intime-se a parte Autora, pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, 

nos termos do art. 385 e seguintes do Código de Processo Civil. Ademais, 

intimem-se as partes para, querendo, arrolarem as testemunhas no prazo 

de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil). No que 

concerne a intimação das testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. Intimem-se as partes para, querendo, se 

manifestar 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. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000700-14.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

NARCIZIO RABELO ORBEM (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MANOEL DOS SANTOS BERTONCINI OAB - SC3315 (ADVOGADO(A))

VINICIUS FENGLER OAB - SC29295 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FRANCIELE APARECIDA SOUZA (REQUERIDO)

VERLI CALAUDIANO FERREIRA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

SANDRO ADRIANO FERREIRA (TESTEMUNHA)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000700-14.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: NARCIZIO RABELO ORBEM REQUERIDO: FRANCIELE 

APARECIDA SOUZA, VERLI CALAUDIANO FERREIRA Vistos, etc. Para 

cumprimento do ato deprecado, designo audiência para o dia 5 de agosto 

de 2020, às 14h30min. Intime-se a Testemunha no endereço indicado. No 

que concerne a intimação da testemunha, cabe ao Advogado que a arrolar 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil, devendo o Advogado comprovar no prazo 

de 5 (cinco) dias a necessidade de intimação por oficial de justiça, desde 

que de forma fundamentada e de acordo com a legislação, ressalvada as 

hipóteses legais, quando, então, expeça-se o respectivo mandado. 

Comunique-se ao Juízo Deprecante. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. 

Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000647-33.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CLAUDINEI NARDINO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LUANA LIMA BATISTA DE CASTRO OAB - PA26848 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME (REU)

TEODORO & SILVA TRANSPORTES LTDA - ME (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000647-33.2020.8.11.0086 

AUTOR(A): CLAUDINEI NARDINO REU: TEODORO & SILVA TRANSPORTES 

LTDA - ME, VILHEDIESEL COMERCIO DE AUTOPECAS LTDA - ME Vistos, 

etc. Recebo a inicial, bem como os documentos que a acompanham. 

Ressalte-se, a designação de audiência é imperativa, exceto se as partes 

manifestarem expressamente o desinteresse ou se não for admitida a 

composição, nos termos do art. 334 do CPC. Logo, ainda o Requerente 

tenha se oposto à audiência de conciliação, só com a concordância da 

parte Requerida é que efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 

334, § 4º, I, do CPC). Deste modo, nos termos do art. 334 e seguintes do 

Código de Processo Civil, designo o dia 17 de agosto de 2020, às 13h00 

horário oficial do Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro 

Judiciário de Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova 

Mutum/MT. Cite-se e intime-se as Requeridas, no endereço disposto na 

inicial, bem como notificando-as para comparecerem à audiência de 

conciliação acompanhada de Advogado para que, querendo, respondam à 

presente ação, no prazo de 15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e 

seguintes do Código de Processo Civil, sob as advertências pertinentes, 

nos ditames do art. 344 do Código de Processo Civil. Com o decurso do 

prazo da contestação, e no intento de facilitar a adoção das providências 

preliminares (art. 347 do CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo 

de 15 (quinze) dias apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes 

do Código de Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. 

Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000656-92.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MARLINDO VIZOLI (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WESLLAYNE NATALLY DA SILVA OAB - MT25494/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Anderson Botelho Moura (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000656-92.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: MARLINDO VIZOLI REQUERIDO: ANDERSON BOTELHO 

MOURA Vistos, etc. Recebo a inicial, bem como os documentos que a 

acompanham. Defiro o pedido da gratuidade da justiça, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil. Ressalte-se, a designação de audiência é 

imperativa, exceto se as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse ou se não for admitida a composição, nos termos do art. 334 

do CPC. Logo, ainda o Requerente tenha se oposto à audiência de 

conciliação, só com a concordância da parte Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do CPC). 

Deste modo, nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, designo o dia 17 de agosto de 2020, às 13h30min. horário oficial do 

Mato Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de 

Solução de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. 

Cite-se e intime-se o Requerido, no endereço disposto na inicial, bem como 

notificando-o para comparecer à audiência de conciliação acompanhado 

de Advogado para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 

15 (quinze) dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de 

Processo Civil, sob as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 

do Código de Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e 

no intento de facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do 

CPC), intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias 

apresente manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de 

Processo Civil de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. Intime-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 27 

de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001878-66.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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MARIA DAS GRACAS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO AUGUSTO CAMPOS DE PAULA OAB - MT7561-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO MUNICIPAL DE PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA 

MUTUM/MT (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

JONAS ALBERT SCHMIDT OAB - MT8091-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001878-66.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): MARIA DAS GRACAS DA SILVA REU: FUNDO MUNICIPAL DE 

PREVIDENCIA SOCIAL DOS SERVIDORES DE NOVA MUTUM/MT Vistos, 

etc. De proêmio, defiro o pedido de Id. 25971399 e designo audiência de 

instrução para o dia 11 de agosto de 2020, às 14h00min (horário oficial de 

Mato Grosso). A parte Autora já arrolou as testemunhas e está ciente de 

que deverá intimá-las acerca da solenidade. O Requerido, por sua vez, 

manifestou pela inexistência de interesse na produção de outras provas, 

além das que já se encontram acostadas aos autos. Intimem-se às partes. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. 

Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1002403-48.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANDIR MATSCHINSKE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUIS FELIPE LAMMEL OAB - MT7133-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGROLOGICA AGROMERCANTIL LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DUILIO PIATO JUNIOR OAB - MT3719-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1002403-48.2018.8.11.0086 

REQUERENTE: VANDIR MATSCHINSKE REQUERIDO: AGROLOGICA 

AGROMERCANTIL LTDA Vistos, etc. De proêmio, considerando que a 

hipótese não permite o julgamento antecipado do mérito, para melhor 

esclarecimento dos fatos defiro a produção de prova oral, 

consubstanciada na inquirição de testemunhas e coleta do depoimento 

pessoal do representante legal da parte Requerida. Assim sendo, designo 

audiência de instrução a realizar-se no dia 12 de agosto de 2020, às 

13h:30min (horário oficial de Mato Grosso). Intime-se a parte Requerida, 

pessoalmente, para prestar depoimento pessoal, nos termos do art. 385 e 

seguintes do Código de Processo Civil. Considerando tratar-se de 

testemunhas arroladas por procurador constituído, cabe ao Advogado 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000075-14.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ROZEANE LEANDRO DOS SANTOS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO DA PIEVE OAB - MT11284-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCAS BRAZ BERNARDINO (REU)

SANTINO HENRIQUE SERPA (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RITA DE CASSIA DE SOUZA DA CONCEICAO REIS OAB - SC12993 

(ADVOGADO(A))

GILBERTO DOMINGOS REIS OAB - SC29209 (ADVOGADO(A))

CAROLINE DANIELLE REIS HESS OAB - SC44541 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000075-14.2019.8.11.0086 

AUTOR(A): ROZEANE LEANDRO DOS SANTOS REU: LUCAS BRAZ 

BERNARDINO, SANTINO HENRIQUE SERPA Vistos, etc. De proêmio, 

considerando que a hipótese não permite o julgamento antecipado do 

mérito, para melhor esclarecimento dos fatos defiro a produção de prova 

oral, consubstanciada na inquirição de testemunhas. Assim sendo, 

designo audiência de instrução a realizar-se no dia 12 de agosto de 2020, 

às 14h:00min (horário oficial de Mato Grosso). Intimem-se as partes para, 

querendo, arrolarem as testemunhas no prazo de 15 (quinze) dias (art. 

357, § 4°, do Código de Processo Civil). Considerando tratar-se de 

testemunhas arroladas por procurador constituído, cabe ao Advogado 

proceder com a sua intimação, sob pena de considerar o não 

comparecimento como desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 

3°, do Código de Processo Civil. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1001686-36.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1001686-36.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. De proêmio, por entender que o 

julgamento da matéria discutida não comporta julgamento antecipado, 

defiro a produção de prova testemunhal e inspeção judicial. Designo 

audiência de instrução para o dia 18 de agosto de 2020, às 14h30min. 

Intime-se a parte Requerida para, querendo, arrolar as testemunhas no 

prazo de 15 (quinze) dias (art. 357, § 4°, do Código de Processo Civil). A 

parte Autora já arrolou no Id. 26694072. No que concerne a intimação das 

testemunhas, cabe ao Advogado que as arrolar proceder com a sua 

intimação, sob pena de considerar o não comparecimento como 

desistência, nos ditames do art. 455, § 1°, § 2° e § 3°, do Código de 

Processo Civil. As testemunhas arroladas pelo Ministério Público deverão 

ser intimadas pessoalmente por Oficial de Justiça, nos moldes do art. 455, 

§ 4°, IV, do CPC. Registra-se que a inspeção judicial será realizada na 

mesma data da solenidade retro. Por fim, proceda-se a serventia com a 

certif icação acerca do Agravo de Instrumento de n. 

1011323-75.2018.8.11.0000, conforme já determinado na decisão de Id. 

25258656. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000746-03.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE E SUL 

PARANAENSE - SICOOB CREDINORTE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRAULIO RENATO MOREIRA OAB - PR06205 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

GERMANO DOMINGOS PONTES 00823866920 (REQUERIDO)

GERMANO DOMINGOS PONTES (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000746-03.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: COOPERATIVA DE CREDITO DO NORTE CATARINENSE E 

SUL PARANAENSE - SICOOB CREDINORTE REQUERIDO: GERMANO 

DOMINGOS PONTES 00823866920, GERMANO DOMINGOS PONTES 

Vistos, etc. Ante a ausência do comprovante de recolhimento das custas 

judiciais necessárias a distribuição da missiva, intime-se a parte 

interessada para que acoste aos autos no prazo de 30 (trinta) dias, o 

comprovante de recolhimento das custas judiciais, nos termos do art. 388, 

parágrafo único, da CNGC/MT. Não sendo apresentado o comprovante no 

prazo de 30 (trinta) dias, ante o que dispõe a CNGC/MT, devolva-se, com 

os cumprimentos deste juízo, promovendo as baixas e anotações de 
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estilo, conforme redação do art. 390 da CNGC/MT. Do contrário, com a 

juntada do comprovante, cumpra-se conforme deprecado, servindo a 

cópia de mandado. Após, devolva-se a presente missiva à Comarca de 

origem, com as nossas homenagens e cautelas de estilo, caso verifique 

tratar-se de carta precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará 

o correto cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da 

diligência, intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. 

Comunique-se o Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o 

necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 27 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000715-80.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO OAB - SC7910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL ALBERTO PASA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000715-80.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000759-02.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

FUNDACAO UNIVERSITARIA DO DESENVOLVIMENTO DO OESTE 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RUDIMAR ROBERTO BORTOLOTTO OAB - SC7910 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

Cristiane Franca Santana (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM Impulsionamento por Certidão - Atos Ordinatórios PJE nº 

1000759-02.2020.8.11.0086 Nos termos da legislação vigente e do artigo 

1.207 da CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para 

que providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo 

de 05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento 

disponível no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso 

(www.tjmt.jus.br) no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de 

Diligência, regulamentada pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é 

calculado pelo sistema conforme o local indicado para a realização da 

diligência. MOACIR RIBOLLI JUNIOR Gestor (a) de Secretaria

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000650-85.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAULISTA S.A. (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000650-85.2020.8.11.0086. EXEQUENTE: 

EDVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE EXECUTADO: BANCO PAULISTA S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Edvaldo 

Teixeira Cavalcante em desfavor de Banco Paulista S.A. Sem delongas, 

busca o Autor o cumprimento da sentença prolatada nos autos do 

processo n. 739-09.2012.811.0086 – código n. 53228 em trâmite nesta 

Vara. Todavia, os autos principais tramitam na forma física. Nesse passo, 

o art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dispõe que: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça”. De se notar que o processo 

principal ainda não foi baixado, bem como ainda não houve a digitalização 

do acervo físico. Em assim sendo, o § 2º do citado artigo orienta que: “§ 2º 

Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física”. Considerando a inadequação da via eleita pelo Requerente, 

o cancelamento da distribuição da vertente ação é medida de rigor. “Ex 

positis”, nos termos do § 2º, do art. 13, da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 

12 de abril de 2018 DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do 

presente feito. INTIME-SE a parte Autora para proceder com a correta 

distribuição do feito na forma física. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sem custas e honorários, incabíveis nesse 

incidente. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000371-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICEU CAMPOS DE SOUZA (REU)

AIRTON PAULO CABRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000371-70.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): VANETE ALVES DA SILVA REU: AIRTON PAULO CABRAL, 

LICEU CAMPOS DE SOUZA Vistos, etc. Numa análise apurada dos autos é 

possível notar que o Requerido/Reconvinte, Sr. Airton Paulo Cabral, bem 

como o Requerido Liceu de Campos de Souza, formularam pedido de 

gratuidade da justiça. Deste modo, antes de sanear o feito, determino a 

intimação dos Demandados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem a situação de pobreza. Registre-se a necessidade da 

demonstração contábil e de forma detalhada acerca do motivo da alegada 

incapacidade financeira para pagar a taxa judiciária exigida. O não 

cumprimento acarretará o indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária/indeferimento da reconvenção, na forma do art. 321 e 99, § 2°, 

do Código de Processo Civil. Com o transcurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

28 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002933-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

L. D. O. T. (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA OAB - 913.098.161-15 

(REPRESENTANTE)

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AVIANCA (REU)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DESPACHO Processo: 1002933-18.2019.8.11.0086. AUTOR(A): L. 

D. O. T. REPRESENTANTE: JUCEMARA BATISTA DE OLIVEIRA REU: 

AVIANCA Vistos, etc. Recebo a inicial, bem como os documentos que a 

acompanham. Defiro o pedido da gratuidade da justiça, conforme art. 98 

do Código de Processo Civil. Ressalte-se, a designação de audiência é 
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imperativa, exceto se as partes manifestarem expressamente o 

desinteresse ou se não for admitida a composição, nos termos do art. 334 

do CPC. Logo, ainda o Requerente tenha se oposto à audiência de 

conciliação, só com a concordância da parte Requerida é que 

efetivamente se poderá deixar de realizá-la (art. 334, § 4º, I, do CPC). 

Deste modo, nos termos do art. 334 e seguintes do Código de Processo 

Civil, designo o dia 17 de agosto de 2020, às 14h00, horário oficial do Mato 

Grosso, para audiência de conciliação pelo Centro Judiciário de Solução 

de Conflitos e Cidadania desta Comarca de Nova Mutum/MT. Cite-se e 

intime-se a Requerida, no endereço informado, bem como notificando-o 

para comparecer à audiência de conciliação acompanhada de Advogado 

para que, querendo, responda à presente ação, no prazo de 15 (quinze) 

dias, nos ditames do art. 335 e seguintes do Código de Processo Civil, sob 

as advertências pertinentes, nos ditames do art. 344 do Código de 

Processo Civil. Com o decurso do prazo da contestação, e no intento de 

facilitar a adoção das providências preliminares (art. 347 do CPC), 

intime-se a parte Autora para que no prazo de 15 (quinze) dias apresente 

manifestação, a teor do art. 348 e seguintes do Código de Processo Civil 

de 2015. Por fim, conclusos para deliberação. Intime-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000662-02.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

I. RIEDI & CIA. LTDA. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSVALDO KRAMES NETO OAB - PR21186 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAIR GIACOMELLI (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000662-02.2020.8.11.0086 

REQUERENTE: I. RIEDI & CIA. LTDA. REQUERIDO: JAIR GIACOMELLI Vistos, 

etc. Cumpra-se conforme deprecado, servindo a cópia de mandado. Após, 

devolva-se a presente missiva à Comarca de origem, com as nossas 

homenagens e cautelas de estilo, caso verifique tratar-se de carta 

precatória itinerante remeta-se para a comarca que dará o correto 

cumprimento. Outrossim, em sendo necessário o pagamento da diligência, 

intime-se a parte interessada para o devido recolhimento. Comunique-se o 

Juízo Deprecante. Intime-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às 

providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de abril de 2020. Cássio 

Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão

Decisão Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000650-85.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

EDVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

TIAGO MATHEUS SILVA BILHAR OAB - RS71649 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO PAULISTA S.A. (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000650-85.2020.8.11.0086. EXEQUENTE: 

EDVALDO TEIXEIRA CAVALCANTE EXECUTADO: BANCO PAULISTA S.A. 

Vistos, etc. Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Edvaldo 

Teixeira Cavalcante em desfavor de Banco Paulista S.A. Sem delongas, 

busca o Autor o cumprimento da sentença prolatada nos autos do 

processo n. 739-09.2012.811.0086 – código n. 53228 em trâmite nesta 

Vara. Todavia, os autos principais tramitam na forma física. Nesse passo, 

o art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 que 

regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 2ª Instâncias 

do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dispõe que: “Art. 13. No 

Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da implantação 

do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, inclusive os 

respectivos incidentes processuais e as ações conexas, ainda que 

distribuídos por dependência posteriormente àquela data, exceto quando: I 

– o processo principal já estiver baixado II – se tratar de cumprimento de 

sentença, observada a estratégia de digitalização do acervo físico a ser 

definida pela Corregedoria-Geral da Justiça”. De se notar que o processo 

principal ainda não foi baixado, bem como ainda não houve a digitalização 

do acervo físico. Em assim sendo, o § 2º do citado artigo orienta que: “§ 2º 

Em caso de distribuição em desacordo com o previsto no caput deste 

artigo, o magistrado poderá determinar o arquivamento do processo, 

intimando-se a parte autora para providenciar a correta distribuição na 

forma física”. Considerando a inadequação da via eleita pelo Requerente, 

o cancelamento da distribuição da vertente ação é medida de rigor. “Ex 

positis”, nos termos do § 2º, do art. 13, da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 

12 de abril de 2018 DETERMINO O CANCELAMENTO DA DISTRIBUIÇÃO do 

presente feito. INTIME-SE a parte Autora para proceder com a correta 

distribuição do feito na forma física. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Sem custas e honorários, incabíveis nesse 

incidente. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de abril de 

2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000371-70.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VANETE ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS PEREIRA MULLER OAB - MT0018308A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LICEU CAMPOS DE SOUZA (REU)

AIRTON PAULO CABRAL (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEANDRO WESTPHALEN MICHEL OAB - MT0007262A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO PRIMEIRA VARA DA 

COMARCA NOVA MUTUM PROCESSO N. 1000371-70.2018.8.11.0086 

AUTOR(A): VANETE ALVES DA SILVA REU: AIRTON PAULO CABRAL, 

LICEU CAMPOS DE SOUZA Vistos, etc. Numa análise apurada dos autos é 

possível notar que o Requerido/Reconvinte, Sr. Airton Paulo Cabral, bem 

como o Requerido Liceu de Campos de Souza, formularam pedido de 

gratuidade da justiça. Deste modo, antes de sanear o feito, determino a 

intimação dos Demandados para, no prazo de 15 (quinze) dias, 

comprovarem a situação de pobreza. Registre-se a necessidade da 

demonstração contábil e de forma detalhada acerca do motivo da alegada 

incapacidade financeira para pagar a taxa judiciária exigida. O não 

cumprimento acarretará o indeferimento do pedido de gratuidade 

judiciária/indeferimento da reconvenção, na forma do art. 321 e 99, § 2°, 

do Código de Processo Civil. Com o transcurso do prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me os autos imediatamente conclusos. Cumpra-se, 

expedindo o necessário. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 

28 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000657-77.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VITALINO BORSATTI (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA SAMIRA PAYAO FRANCO OAB - SP239437 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM DECISÃO Processo: 1000657-77.2020.8.11.0086. EXEQUENTE: 

VITALINO BORSATTI EXECUTADO: BANCO DO BRASIL SA Vistos, etc. 

Cuida-se de Cumprimento de Sentença proposto por Vitalino Borsatti em 

desfavor de Banco do Brasil S.A. Sem delongas, busca o Autor o 

cumprimento da sentença prolatada nos autos do processo 

n.0004078-73.2012.8.11.0086 - código n. 78153, em trâmite na Segunda 

Vara desta Comarca. Todavia, os autos principais tramitam na forma 

física. Nesse passo, o art. 13 da Resolução TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril 

de 2018 que regulamenta o Processo Judicial Eletrônico no âmbito da 1ª e 

2ª Instâncias do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso dispõe que: 

“Art. 13. No Primeiro Grau de Jurisdição, as ações propostas até a data da 

implantação do Sistema PJe continuarão tramitando em meio físico, 
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inclusive os respectivos incidentes processuais e as ações conexas, 

ainda que distribuídos por dependência posteriormente àquela data, 

exceto quando: I – o processo principal já estiver baixado II – se tratar de 

cumprimento de sentença, observada a estratégia de digitalização do 

acervo físico a ser definida pela Corregedoria-Geral da Justiça”. De se 

notar que o processo principal ainda não foi baixado, bem como ainda não 

houve a digitalização do acervo físico. Em assim sendo, o § 2º do citado 

artigo orienta que: “§ 2º Em caso de distribuição em desacordo com o 

previsto no caput deste artigo, o magistrado poderá determinar o 

arquivamento do processo, intimando-se a parte autora para providenciar 

a correta distribuição na forma física”. Considerando a inadequação da via 

eleita pelo Requerente, o cancelamento da distribuição da vertente ação é 

medida de rigor. “Ex positis”, nos termos do § 2º, do art. 13, da Resolução 

TJ-MT/TP nº 03 de 12 de abril de 2018 DETERMINO O CANCELAMENTO DA 

DISTRIBUIÇÃO do presente feito. INTIME-SE a parte Autora para proceder 

com a correta distribuição do feito na forma física. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Sem custas e honorários, incabíveis 

no incidente. Às providências. Com urgência. Nova Mutum/MT, 28 de abril 

de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1002977-71.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDINALDO ORTIZ DOS SANTOS OAB - MT0016230A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JC PRESTADORA DE SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA - ME 

(EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1002977-71.2018.8.11.0086. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE NOVA MUTUM - MT EXECUTADO: JC PRESTADORA DE 

SERVICOS MEDICO E ODONTOLOGICO LTDA - ME Vistos, etc. Trata-se de 

Ação de Execução Fiscal proposta pelo Município de Nova Mutum em 

desfavor de JC Prestadora de Serviços Médico e Odontológico Ltda-ME. A 

parte Exequente à id. n. 29875288 dos autos, informa que a parte 

Executada efetuou o pagamento da dívida, pugnando pela extinção do 

feito. Vieram-me os autos conclusos. É o breve relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem. Considerando o adimplemento pela parte Executada da 

obrigação, a extinção da demanda é medida que se impõe. Isto posto, 

JULGO EXTINTO O PRESENTE PROCESSO, com resolução de mérito, na 

forma do artigo 924, inciso II, do Código de Processo Civil. Custas pela 

Executada, pelo princípio da causalidade. Sem honorários. Transitada em 

julgado esta sentença, o que certificará o cartório, procedam-se às baixas 

e anotações necessárias e arquivem-se estes autos. P. I. C. Às 

providências. Nova Mutum/MT, 28 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-134 EXECUÇÃO FISCAL

Processo Número: 1001993-53.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

Município de Santa Rita do Trivelato (EXEQUENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO OLEINIK (EXECUTADO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1001993-53.2019.8.11.0086. EXEQUENTE: 

MUNICÍPIO DE SANTA RITA DO TRIVELATO EXECUTADO: ANTONIO 

OLEINIK Vistos, etc. Trata-se de Ação de Execução Fiscal proposta pelo 

Município de Santa Rita do Trivelato em desfavor de Antonio Oleinik. A 

parte Exequente à id. n. 26217991 dos autos, informa que a parte 

Executada efetuou o pagamento da dívida. Vieram-me os autos conclusos. 

É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois bem. Considerando o 

adimplemento pela parte Executada da obrigação, a extinção da demanda 

é medida que se impõem. Isto posto, JULGO EXTINTO O PRESENTE 

PROCESSO, com resolução de mérito, na forma do artigo 924, inciso II, do 

Código de Processo Civil. Custas pela Executada, pelo princípio da 

causalidade. Sem honorários. Transitada em julgado esta sentença, o que 

certificará o cartório, procedam-se às baixas e anotações necessárias e 

arquivem-se estes autos. P. I. C. Às providências. Nova Mutum/MT, 28 de 

abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1002211-81.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

AMARA MARIA DA SILVA MARTINS (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

MIROSMAR MARTINS DA SILVA (REQUERIDO)

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DE NOVA 

MUTUM SENTENÇA Processo: 1002211-81.2019.8.11.0086. REQUERENTE: 

AMARA MARIA DA SILVA MARTINS REQUERIDO: MIROSMAR MARTINS 

DA SILVA Vistos, etc. Trata-se de Ação de Interdição proposta por Amara 

Maria da Silva Martins em desfavor de Mirosmar Martins da Silva. Consta 

na exordial, em síntese, que o Interditando é portador de esquizofrenia 

paranóide, CID F20.0, com impedimento de longo prazo para participação 

plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições com as demais 

pessoas. Com a exordial juntou documentos anexados à id. n. 23580602. 

Decisão sob id. n. 24447408, recebendo a demanda, determinando a 

citação do Interditando e nomeando curadora provisória. Termo de 

compromisso expedido sob id. n. 24495058. Audiência de entrevista às 

ids. n. 24837750, n. 24837767, n. 24837770. Estudo Psicossocial visto à 

id. n. 26261017. O Ministério Público apresentou parecer favorável (id. n. 

27135714) ao deferimento da curatela definitiva. Permaneceram os autos 

conclusos para sentença. É o breve relatório. Fundamento e decido. Pois 

bem. Primeiramente, deve verifica-se a desnecessidade de perícia técnica 

e Audiência de Instrução e Julgamento, visto que comprovado através do 

interrogatório e Estudo Psicossocial que o Requerido não possui 

capacidade para os atos da vida civil e encontra-se bem cuidado. Aliado a 

esse fato, O Ministério Público manifesta-se no sentido da curatela 

definitiva. No mesmo sentido, pela prescindibilidade da perícia técnica 

nesses casos, o Superior Tribunal de Justiça já se manifestou: CIVIL E 

PROCESSUAL. INTERDIÇÃO. LAUDO ART. 1183 DO CPC. NÃO 

REALIZAÇÃO. NULIDADE. NÃO OCORRÊNCIA.1 - Constatado pelas 

instâncias ordinárias que o interditando, por absoluta incapacidade, não 

tem condições de gerir sua vida civil, com amparo em laudo pericial 

(extrajudicial) e demais elementos de prova, inclusive o interrogatório de 

que trata o art. 1181 do Código de Processo Civil, a falta de nova perícia 

em juízo não causa nulidade, porquanto, nesse caso, é formalidade 

dispensável (art. 244 do CPC).2 - Recurso especial não conhecido.(REsp 

253.733/MG, Rel. Ministro FERNANDO GONÇALVES, QUARTA TURMA, 

julgado em 16/03/2004, DJ 05/04/2004, p. 266) Assim, desnecessária a 

avaliação disposta no art. 2, § 1°, da Lei n. 13.146/2015 e no art. 753 do 

Código de Processo Civil, pelo fato de constar nos autos Relatório Médico, 

não havendo motivos para contestar a sua manifestação, mesmo 

extrajudicial. Ademais, descreve a médica de forma satisfatória que não 

possui o paciente capacidade para os atos da vida civil, conforme 

Relatório Médico e Acompanhamento no CAPS acostado aos autos à id. n. 

23583372: “Paciente em bom estado geral dentro de sua comorbidade, 

frequentemente apresentando agitação psicomotora e maneirismo 

postural, hipersexualidade, pensamento e discurso desorganizado, afeto 

embotado, quadro e atitudes repetitivas, apragmatísmo, dificuldade de 

entender ordens simples, retraimento afetivo, paciente apresenta 

dificuldade na relação interpessoal e na produção geral .” Corroborado 

pelo descrito no estudo psicossocial à id. n. 26261017: “Vale ressaltar que 

a Senhora Amara declara que somente necessita da curatela do filho para 

que possa assim representá-lo legalmente com o objetivo de preservar a 

integridade não somente física, mas psíquica e moral do mesmo”. Dessa 

forma, verificada a impossibilidade de realização dos atos da vida civil pelo 

curatelado, bem como analisado em audiência que esse está sendo bem 

cuidado pela curadora, nada obsta a procedência do pedido. Diante do 

exposto, JULGO PROCEDENTE a presente Ação de Interdição proposta 

por Amara Maria da Silva Martins em desfavor de Mirosmar Martins da 

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

para fins de: DECLARAR a Curatela Definitiva de Mirosmar Martins da 

Silva, ante a existência de impedimento de longo prazo com obstrução 
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para participação plena e efetiva na sociedade em igualdade de condições 

com as demais pessoas, pelo prazo de 05 (cinco) anos; NOMEAR como 

Curadora do Interditando a senhora Amara Maria da Silva Martins, 

Requerente e ora genitora de Mirosmar Martins da Silva, para representar 

o curatelado em todos os atos da vida civil, nos termos do art. 755, I e II, § 

1°, c.c. 757, ambos do Código de Processo Civil; DETERMINO que 

ultrapassado o prazo de 05 (cinco) anos, seja efetuada nova consulta 

para avaliação psiquiátrica e estudo psicossocial na residência do 

curatelado; SUSPENDO o processo até o dia 28/04/2025, quando deverá 

sair do arquivo provisório para ser efetuada as diligências acima. 

Expeça-se a Secretaria Judicial o competente Termo de Compromisso, nos 

ditames do art. 759 do Código de Processo Civil. Determino, ainda, a 

expedição do mandado de inscrição no Registro Civil do Interditando junto 

ao Cartório de Registro Civil competente, com fundamento no art. 755, § 3°, 

do Código de Processo Civil c.c. o art. 107 da Lei de Registros Públicos 

c.c. o art. 9°, III, do Código Civil. Publique-se a presente sentença pela 

imprensa local e pelo órgão oficial por 3 (três) vezes, com intervalo de 10 

(dez) dias, em observância aos preceitos do art. 755, § 3°, do Código de 

Processo Civil. Ciência ao Ministério Público e à Defensoria Pública. Sem 

custas e honorários. Após o trânsito em julgado desta sentença e 

cumprimento das providências acima determinadas, arquivem-se os autos, 

fazendo-se as necessárias anotações. P.I.C. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 27 de abril de 2020. Cássio Leite de Barros Netto Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002189-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CAMILA SEGURA PERES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

DIRCEU HENKER OAB - RO4592 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NERI RODRIGUES DE FREITAS 62724622987 (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO Segunda Vara da 

C o m a r c a  d e  N o v a  M u t u m 

____________________________________________________________

___________ Processo nº 1002189-23.2019.8.11.0086 Vistos. 

Analisando os autos, verifico que a parte autora requereu os benefícios 

da justiça gratuita, contudo, nada comprovou, bem como a peça 

apresentada pelo causídico carece de fundamentação jurídica, nos termos 

do artigo 319, inciso III, do Código de Processo Civil. De igual modo, a parte 

requerente alega na peça exordial que a requerida se encontra em lugar 

incerto e não sabido, oportunidade em que pugna por sua citação 

editalícia. Por outro lado, considerando que a citação por edital só deve 

ser utilizada após o esgotamento de todas as vias possíveis de 

localização da parte, entendo que a parte autora deve trazer aos autos 

prova de que tentou “diligenciar” quanto à localização da parte requerida, 

dispondo a parte, na maioria das vezes, de condições para tanto. Julgado 

que sintetiza a questão: “[...]. PRECEDENTES DO SUPERIOR TRIBUNAL DE 

JUSTIÇA. CITAÇÃO DE UM DOS RÉUS POR EDITAL. INVALIDADE. 

OBRIGAÇÃO DO AUTOR DE DILIGENCIAR NO SENTIDO DE PROMOVER A 

CITAÇÃO DO RÉU. 01 - Sob a ótica do direito processual moderno e de 

uma interpretação constitucional do art. 267, inciso III, e § 1º, do Código de 

Processo Civil, o Juiz, antes de extinguir o processo por desídia das 

partes, deve esgotar os meios disponíveis para a intimação pessoal, 

adotando, inclusive, a via editalícia, e somente após frustradas todas as 

tentativas é que o Juiz deve proferir uma decisão terminativa. Precedentes 

jurisprudenciais do Superior Tribunal de Justiça. 02 - A interpretação do 

dispositivo em tela deve observar, dentre outros aspectos, a finalidade da 

norma concebida pelo legislador, sob pena de privilegiar a literalidade do 

texto, sobrelevando o meio em detrimento ao fim maior de quem busca o 

Poder Judiciário, que é o de obter a tutela estatal específica e efetiva à 

proteção do bem jurídico. [...] Não pode o Juiz, para justificar a citação por 

edital, limitar-se a aceitar o argumento de que o réu se encontra em lugar 

incerto e não sabido sem que o autor tenha demonstrado a utilização de 

todos os meios necessários à sua localização, mormente quando a parte 

dispõe de meios para obter o endereço do réu, valendo-se, inclusive, de 

expedientes a serem encaminhados pelo Poder Judiciário a alguns órgãos 

oficiais. Nulidade do edital de citação. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. 

DECISÃO UNÂNIME”. (Apelação nº 0001839-61.2002.8.02.0001, 1ª 

Câmara Cível do TJAL, Rel. Fernando Tourinho de Omena Souza. j. 

27.05.2015). Dessa forma, intime-se o patrono da requerente para, nos 

termos dos artigos 320 e 321 do Código de Processo Civil, emendar a 

inicial, para que o autor: 1. Proceda ao recolhimento do valor das custas 

ou comprovar a impossibilidade de fazê-lo; 2. Apresente a inicial com a 

devida fundamentação jurídica, em observância ao disposto no artigo 319, 

inciso III, do Código de Processo Civil; 3. Indique nos autos o endereço da 

requerida ou comprove a impossibilidade de localização desta. A emenda 

a inicial deve ser cumprida no prazo de 15 (quinze) dias, sob pena de 

indeferimento da inicial, nos termos do artigo 321, parágrafo único, do 

mesmo Código. Após, com ou sem manifestação, certifique-se e 

voltem-me conclusos. Às providências necessárias. Cumpra-se. Nova 

Mutum, 07 de abril de 2020. LUCIANA DE SOUZA CAVAR MORETTI Juíza 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1002479-38.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CRISTIANE FREY TRANSPORTES - ME (REQUERIDO)

CRISTIANE FREY (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002479-38.2019.8.11.0086 

Partes: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE 

DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - ADVOGADO DO(A) 

REQUERENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249 X 

CRISTIANE FREY TRANSPORTES - ME e outros - Assunto: BUSCA E 

APREENSÃO (181) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da 

CNGC, impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que 

providencie o pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 

05 (cinco) dias, mediante a expedição de guia de recolhimento disponível 

no site do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) 

no menu Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada 

pelo Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1002287-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

R. G. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROBERSON SIQUEIRA DE MELO OAB - MT18701-O (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

I. P. D. S. (REQUERIDO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002287-08.2019.8.11.0086 

Assunto: DIVÓRCIO LITIGIOSO (99) Processo impulsionado com a 

prolação do ato processual adequado, para intimar a parte AUTORA na 

pessoa do seu procurador, por todo o teor do ID 31080626(Decisão), 

contudo, sem publicação do conteúdo, nos ditames do Art. 423 da 

CNGC/MT de 2016, com redação “in verbis”: “Tramitando o processo em 

segredo de justiça, as intimações pelo Diário da Justiça Eletrônico 

indicarão apenas as iniciais das partes, além da natureza da ação, número 

dos autos e o(s) nome(s) do(s) advogado(s)”.

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002016-96.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE DA 

AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:
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RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO OAB - RO3249 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CESAR MASSON (EXECUTADO)

CESAR MASSON - ME (EXECUTADO)

 

2ª VARA - COMARCA DE NOVA MUTUM IMPULSIONAMENTO POR 

CERTIDÃO - ATO ORDINATÓRIO Processo: 1002016-96.2019.8.11.0086 

Partes: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DO SUDOESTE 

DA AMAZONIA LTDA - SICOOB CREDISUL - ADVOGADO DO(A) 

EXEQUENTE: RENATO AVELINO DE OLIVEIRA NETO - RO3249 X CESAR 

MASSON - ME e outros - Assunto: EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL 

(159) Nos termos da legislação vigente e do artigo 1.207 da CNGC, 

impulsiono estes autos para intimar a parte autora para que providencie o 

pagamento da diligência do Oficial de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias, 

mediante a expedição de guia de recolhimento disponível no site do 

Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso (www.tjmt.jus.br) no menu 

Serviços>Guias>Emissão de Guia de Diligência, regulamentada pelo 

Provimento 07/2017 - CGJ. Obs.: o valor é calculado pelo sistema 

conforme o local indicado para a realização da diligência. Em sendo em 

comarca diversa à do juízo de origem, no âmbito do Poder Judiciário do 

Estado de Mato Grosso, a guia para pagamento da diligência deverá ser 

emitida no site do TJ-MT, por meio da opção "cumprir diligência na: outra 

comarca" e informar os dados do zoneamento para o devido cumprimento, 

nos termos da portaria 142/2019-CGJ.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 92272 Nr: 1356-27.2016.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: LSdM, LLAdSeS

 PARTE(S) REQUERIDA(S): MdNM-M, EdMG

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Diego Pereira de Igreja - 

OAB:MT 25.183, Jonas Henrique Meldola da Silva - OAB:MT 15.530

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Diob Hudson da Silva Lima - 

OAB:MT-20476/O, Luciana Cristina Martins Trevisan - OAB:MT 

11.955-B, Procurador(a) do Estado de Mato Grosso - OAB:, 

Procurador(a) do Municipio de Nova Mutum - OAB:, Tatiana 

Peghim Merendi Ribeiro - OAB:MT / 14.044

 Nos termos da legislação vigente e do art. 1.209 da CNGC, impulsiono 

estes autos para intimar a parte autora, para dar o devido andamento ao 

feito, no prazo de 05 (cinco) dias, tendo em vista que decorreu o prazo de 

suspensão dos presentes autos, sob pena de arquivamento/extincão.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 114174 Nr: 830-89.2018.811.0086

 AÇÃO: Busca e Apreensão em Alienação Fiduciária->Procedimentos 

Regidos por Outros Códigos, Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos 

Espec ia is ->Procedimento de Conhec imento->Processo de 

Conhecimento->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Bradesco Administradora de Consórcios Ltda

 PARTE(S) REQUERIDA(S): DARLY DE ARRUDA PEDROSO

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Amandio Ferreira Tereso 

Júnior - OAB:MT/14176-A, Maria Lucilia Gomes - OAB:MT 5835-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos do artigo 485, III, do CPC e do artigo 1.206 da CNGC, 

IMPULSIONO ESTES AUTOS À EXPEDIÇÃO DE MATÉRIA PARA IMPRENSA 

com a finalidade de intimar a parte autora, por seu advogado, para dar 

prosseguimento ao feito no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de extinção.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 49593 Nr: 673-63.2011.811.0086

 AÇÃO: Cumprimento de sentença->Procedimento de Cumprimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamentos S/A, Celso Marcon

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Daniele Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Celso Marcon - OAB:MT 

11.340-A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Eduardo Machado - 

OAB:13.065

 CERTIFICO que decorreu "in albis" o prazo de intimação de fls. 218 retro, 

disponibilizada no DJE nº 10483, de 30/04/2019 e publicada no dia 

02/05/2019, sem a manifestação da(s) parte(s) Executada. Ato contínuo, 

nos termos da legislação vigente, impulsiono os autos para intimar a parte 

exequente, na pessoa do seu procurador, para dar prossseguimento ao 

feito, requerendo o que entender de direito, no praozo de 05 (cinco) dias, 

sob pena de extinção/arquivamento.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1003152-31.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

JOEL SABINO ROSA (REQUERENTE)

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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO Processo nº: 

1003152-31.2019.8.11.0086 Reclamante: JOEL SABINO ROSA Reclamada: 

OI S.A. Vistos, etc. Compulsando os autos, verifico que a parte Autora 

efetuou pedido de repetição de indébito, inerente às faturas supostamente 

cobradas e pagas por serviços não fornecidos pela Ré, entretanto, não 

colacionou aos autos todos os comprovantes de pagamento das referidas 

cobranças. Embora o Código de Defesa do Consumidor permita a inversão 

do ônus da prova, cabe à parte Autora produzir as provas constitutivas 

do seu direito, sendo neste caso, responsável por instruir os autos com 

os documentos indispensáveis à análise do pedido. Nesse sentido, a 

jurisprudência: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPETIÇÃO DE 

INDÉBITO - SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA DA 

CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA - ILICITUDE RECONHECIDA - 

RESTITUIÇÃO - PROVA DO PAGAMENTO - NECESSIDADE - ÔNUS DO 

AUTOR - EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO ORDINÁRIA - REPETIÇÃO 

DE INDÉBITO - SEGURO VINCULADO A CARTÃO DE CRÉDITO - PROVA 

DA CONTRATAÇÃO - INEXISTÊNCIA- ILICITUDE RECONHECIDA - 

RESTITUIÇÃO - PROVA DO PAGAMENTO - NECESSIDADE - ÔNUS DO 

AUTOR - A regularidade da cobrança de seguro vinculado a cartão de 

crédito exige a comprovação de pacto acessório, por meio do qual se 

verifique que o consumidor aderiu espontaneamente ao mencionado 

seguro, sob pena de se considerar venda casada - Deixando de 

comprovar a existência deve ser reconhecida a ilicitude da cobrança dos 

demais meses - É ônus da parte autora comprovar os fatos constitutivos 

de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I do CPC, demonstrando 

que efetivamente quitou as faturas com os respectivos valores cobrados 

a título de seguro proteção financeira, de modo a tornar possível a 

restituição do indébito. (TJ-MG - AC: 10000191102516001 MG, Relator: 

Domingos Coelho, Data de Julgamento: 02/03/2020, Data de Publicação: 

05/03/2020) grifei. Portanto, considerando o pedido de repetição de 

indébito, é imprescindível a análise de tais documentos para a ponderação 

dos fatos alegados. Assim, converto o julgamento em diligência para 

determinar que a parte Reclamante, no prazo de 10 (dez) dias, aporte aos 

autos as faturas acompanhadas de seus respectivos comprovantes de 

pagamento, de forma legível. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001187-18.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDRELINO BISPO DA SILVA (REQUERENTE)
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Advogado(s) Polo Ativo:

JOSIBERTO COSTA NEVES OAB - MT0013225A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF (REQUERIDO)

BRF S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FELIPE HASSON OAB - MT17727-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO: 

1001187-18.2019.8.11.0086 REQUERENTE: ANDRELINO BISPO DA SILVA 

REQUERIDO: COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF 

REQUERIDO: BRF S.A. Vistos. Verificando que a Primeira Requerida 

COOPERATIVA DE ECONOMIA E CREDITO MUTUO BRF não foi citada, 

como se constata no Id. 21402860, chamo o feito à ordem e determino que 

seja redesignada nova data para realização da Sessão de Conciliação. 

Intime-se a parte Requerente para que, em 05 (cinco) dias, indique o exato 

endereço onde a Primeira Requerida poderá ser encontrada, sob pena de 

extinção. Com o endereço, redesigne-se data para realização da Sessão 

de Conciliação, citando-se a Primeira Reclamada, com as advertências de 

lei. Em caso de não indicação do endereço, no lapso assinalado, venham 

os autos conclusos, para prolação de sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001118-83.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CRISTIANE DE ALMEIDA BRITO SOTANO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE SAO PAULO (REQUERIDO)

DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO - SÃO PAULO (REQUERIDO)

EDSON RESENDE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

VIVIANE MAYUMI RESENDE OAB - SP395200 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO: 

1001118-83.2019.8.11.0086 REQUERENTE: CRISTIANE DE ALMEIDA BRITO 

SOTANO REQUERIDO: EDSON RESENDE REQUERIDO: DEPARTAMENTO 

ESTADUAL DE TRÂNSITO - SÃO PAULO REQUERIDO: ESTADO DE SAO 

PAULO Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a 

intimação do Terceiro Requerido, ESTADO DE SÃO PAULO, por meio do 

seu representante legal, para que, no prazo de 30 (trinta) dias, apresente 

as Certidões de Dívida Ativa nº 1.257.808.700 e nº 1264.009.720 e os 

respectivos processos administrativos que as geraram, sob pena de 

considera-los inexistentes/indevidos. Ainda, determino a intimação da 

Autora, para que, em igual prazo, apresente o extrato atualizado e 

detalhado dos débitos registrados no veículo em questão, devendo o 

mesmo conter a identificação do nome do proprietário registrado no 

documento, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002619-09.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

MATHEUS AGOSTINHO BALAN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OLIVIA APARECIDA MARTINS OAB - PR52899 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - SAAE (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM PROCESSO: 

1002619-09.2018.8.11.0086 REQUERENTE: MATHEUS AGOSTINHO 

BALAN REQUERIDO: SERVICO AUTONOMO DE AGUAS E ESGOTOS - 

SAAE Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a intimação 

do Requerido, por meio do seu representante legal, para que, no prazo de 

15 (quinze) dias, apresente o Termo de Ocorrência e Inspeção - TOI, 

realizado no hidrômetro nº. 078381 em 26/07/2018, pertencente ao imóvel 

localizado na Rua dos Flamboyans, 1475W, Qd. L17, Bairro: Alto da Colina 

I, nesta cidade, cuja titularidade está em nome de Genecir S. Tram -M, sob 

pena de considera-lo inexistente. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga VISTOS, Homologo, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, o Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 

9.099/95. Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite 

de Barros Netto Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000912-69.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO BATISTA DA SILVA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

DETRAN - MATO GROSSO (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

CARLOS ALEXANDRE RINALDI (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

GUSTAVO MILHAREZI MENDONCA OAB - MT9148-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM DESPACHO PROCESSO: 

1000912-69.2019.8.11.0086 REQUERENTE: CARLOS ALBERTO BATISTA 

DA SILVA REQUERIDO: CARLOS ALEXANDRE RINALDI REQUERIDO: 

DETRAN - MATO GROSSO REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO 

Vistos. Converto o julgamento em diligência e determino a intimação da 

parte Autora, para, no prazo de 10 (dez) dias, apresentar a cópia do 

contrato de compra e venda do veículo adquirido do revendedor Carlos 

Alexandre Rinaldi, sob pena de preclusão. Com a juntada do contrato, 

intime-se os Requeridos, em igual prazo, para manifestarem acerca do 

documento, sob pena de preclusão. Decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, voltem-me conclusos para sentença. Intime-se. Às 

providências necessárias. Submeto o Ato ao MM. Juiz de Direito, para os 

fins estabelecidos no art. 40 da Lei 9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira 

Juíza Leiga Homologo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, o 

Ato elaborado pela Juíza Leiga, na forma do art. 40 da Lei nº 9.099/95. 

Publique-se eletronicamente. Intime-se. Cumpra-se. Cássio Leite de Barros 

Netto Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000812-80.2020.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

M. D. PEREIRA COMERCIO - EPP (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WALLISON KENEDI DE LIMA OAB - MT0016704A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS DA INDUSTRIA 

EXODUS III - BRZ (REQUERIDO)

PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO DE 

PRODUTOS ELETRICOS S/A. (REQUERIDO)

NOVA S.R.M. ADMINISTRACAO DE RECURSOS E FINANCAS S/A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1000812-80.2020.8.11.0086 POLO ATIVO:M. D. PEREIRA 

COMERCIO - EPP ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: WALLISON KENEDI 

DE LIMA POLO PASSIVO: PAULISTA BUSINESS COMERCIO, IMPORTACAO 

E EXPORTACAO DE PRODUTOS ELETRICOS S/A. e outros (2) 

FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima qualificadas, para 
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comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. DADOS DA 

AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: Conciliação 

Data: 10/06/2020 Hora: 14:40 , no endereço: RUA DAS ARAPONGAS, 

3340, CENTRO, NOVA MUTUM - MT - CEP: 78450-000 . 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: 1000367-67.2017.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

VALDIR PAULINO DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO DORIVAL DE MATTOS OAB - MT0013477S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE SEGUROS GERAIS S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PRISCILLA AKEMI OSHIRO OAB - SP0304931A (ADVOGADO(A))

IVONIR ALVES DIAS OAB - MT13310-O (ADVOGADO(A))

KEILA CHRISTIAN ZANATTA MANANGAO RODRIGUES OAB - 

SP327408-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo n. 

1000637-67.2017.8.11.0086 Reclamante: Valdir Paulino do Nascimento 

Reclamada: Mapfre Seguros Gerais S.A. Vistos, etc. Trata-se de Recurso 

de Embargos de Declaração interposto sob id n. 24383711 por Mapfre 

Seguros Gerais S.A. sob o argumento de que a sentença de id n. 

15127300 padeceria do vício da omissão. Os Embargos Declaratórios não 

devem ser admitidos, uma vez que falta ao mesmo a condição vinculativa 

disposta na Lei. Desde modo, é sabido que o simples descontentamento 

não dá azo ao recurso postulado. Com efeito, os Embargos de Declaração 

constituem recurso de rígidos contornos processuais (recurso de 

fundamentação vinculada), consoante disciplinamento imerso no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, exigindo-se, para seu provimento a 

presença dos pressupostos legais de cabimento. Infere-se que a 

Embargante, por discordar da fundamentação declinada na sentença, 

pretende, pela via dos aclaratórios, rever o entendimento do juízo prolator. 

Friso, entretanto, que a sentença não padece de dúvida, obscuridade, 

contradição ou omissão, que são as hipóteses de cabimento dos 

aclaratórios consoante o artigo 1.022 do CPC. Cito ementa: PROCESSUAL 

CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO RECURSO ESPECIAL. 

ADVOGADO DA UNIÃO. GRATIFICAÇÃO DE ATIVIDADE EXECUTIVA - 

GAE. EXCLUSÃO PELA MEDIDA PROVISÓRIA 2.048-26/2000, QUE 

INSTITUIU A GRATIFICAÇÃO DE DESEMPENHO DE ATIVIDADE JURÍDICA - 

GDAJ. AUSÊNCIA DE VÍCIOS DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU 

OBSCURIDADE. INOCORRÊNCIA. PRETENSÃO DE REEXAME. NÃO 

CABIMENTO. 1. Os aclaratórios não merecem prosperar, pois o acórdão 

embargado não padece de vícios de omissão, contradição ou 

obscuridade, na medida que apreciou a demanda de forma clara e precisa, 

estando bem delineados os motivos e fundamentos que a embasam. 2. 

Não se prestam os embargos de declaração ao reexame da matéria que 

se constitui em objeto do decisum, porquanto constitui instrumento 

processual com o escopo de eliminar do julgamento obscuridade, 

contradição ou omissão sobre tema cujo pronunciamento se impunha pela 

decisão ou, ainda, de corrigir evidente erro material, consoante reza o art. 

535 do CPC. 3. Embargos de declaração rejeitados. (EDcl no REsp 

1353016/AL, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, PRIMEIRA 

SEÇÃO, julgado em 28/08/2013, DJe 03/09/2013). Releva notar, ainda, que 

o decisum foi devidamente fundamentado quanto à desnecessidade de 

produção de prova pericial, descabendo falar em omissão. Ademais, nos 

juizados especiais são incabíveis embargos declaratórios com finalidade 

de prequestionamento, conforme enunciado n. 125 do FONAJE. Portanto, 

observa-se claramente que a intenção da Embargante é a reapreciação da 

matéria, contudo, os Embargos Declaratórios não se prestam a tal 

finalidade, uma vez que não é dado à parte buscar rediscutir o que já foi 

decidido na sentença por meio do recurso ora manejado, o que deve ser 

feito pela via recursal adequada. Assim, inocorrentes as hipóteses de 

omissão, dúvida, contradição, obscuridade ou erro material, não há como 

prosperar o alegado. Sobre a admissibilidade dos Embargos, Humberto 

Theodoro Júnior afirma: “O pressuposto de admissibilidade dessa espécie 

de recurso é a existência de obscuridade ou contradição na sentença ou 

no acórdão, ou omissão de algum ponto sobre que devia pronunciar-se o 

juiz ou tribunal (art. 535, nº. I e II). Se o caso é de 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 a reforma do acórdão ou da sentença. O que, 

todavia, se impõe ao julgamento dos embargos de declaração é que não 

se proceda a um novo julgamento da causa, pois a tanto não se destina 

esse remédio recursal.” ("Curso de Direito Processual Civil", Forense, 25ª 

ed., 1998, vol. I, p. 587/588). Nesse sentido: “EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO – EFEITOS MODIFICATIVOS – INADIMISSIBILIDADE – 

AUSÊNCIA DE OMISSÃO, OBSCURIDADE OU CONTRADIÇÃO – 

PREQUESTIONAMENTO – VIOLAÇÃO DE NORMA – NÃO CONFIGURADA - 

RECURSO REJEITADO. 1. Inexistindo omissão, obscuridade ou contradição 

na decisão recorrida, hão de ser rejeitados os embargos de declaração, 

não se prestando tal recurso para reexame da causa. 2. Ao julgar, o 

magistrado não tem obrigação de refutar, um a um, os argumentos dos 

litigantes, mas tão somente fundamentar suficiente e coerentemente suas 

conclusões, o que parece ter sido atendido no julgamento, tudo nos 

conformes dos art. 93, IX, da Constituição Federal e art. 458, II, do CPC/73. 

3. A análise de suposta violação a preceitos constitucionais e/ou legais 

não é cabível nesta via recursal, porquanto matéria expressamente 

reservada pela Constituição Federal ao colendo Supremo Tribunal Federal 

e colendo Superior Tribunal de Justiça.” (ED 34736/2016, DES. 

SEBASTIÃO DE MORAES FILHO, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 

20/04/2016, Publicado no DJE 27/04/2016). “Ex positis”, nos termos do art. 

1.022 do Código de Processo Civil, NEGO PROVIMENTO aos Embargos de 

Declaração interposto sob id. n. 24383711, mantendo inalterada a r. 

sentença sob id. 15127300 tal como concebida. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Cássio Leite de 

Barros Netto Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002629-19.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DANIELA ROCHA RODRIGUES (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

T4F ENTRETENIMENTO S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA PROCESSO: 

1002629-19.2019.8.11.0086 REQUERENTE: DANIELA ROCHA RODRIGUES 

REQUERIDO: T4F ENTRETENIMENTO S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, conforme disciplina o artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Ante a 

ausência de questões preliminares, passo à apreciação do mérito. II – 

MÉRITO Trata-se de ação de restituição de valores, através da qual a 

parte Autora narra que comprou junto ao Réu dois ingressos para o 

evento denominado ‘Villa Mix’, a ser realizado na cidade de São Paulo -SP 

nos dias 06 e 07 de julho de 2019, pagando pelos bilhetes o valor total de 

R$ 2.848,00 (dois mil oitocentos e quarenta e oito reais). Aduz, entretanto, 

que os shows foram adiados com data indefinida, sendo reembolsado o 

valor dos ingressos à Autora. Contudo, afirma a Requerente que havia 

adquirido duas passagens aéreas para a cidade onde iria acontecer o 

evento, no valor de R$ 1.581,64 (mil quinhentos e oitenta e um reais e 

sessenta e quatro centavos), no entanto, devido ao adiamento, sofreu 

prejuízos materiais no importe de R$ 829,34 (oitocentos e vinte e nove 

reais e trinta e quatro centavos), referente à multa pelo cancelamento das 

passagens. Assevera que buscou o ressarcimento pelos danos 

causados por intermédio do Procon local, contudo, não obteve êxito em 

seu intento. Assim, requer a condenação do Requerido pelos danos 

materiais suportados, no importe de R$ 829,34 (oitocentos e vinte e nove 

reais e trinta e quatro centavos). A Requerida, por sua vez, afirma que o 

evento foi cancelado em virtude de problemas operacionais, razão pela 

qual foi comunicado aos clientes e lhes conferido a opção de obter o 

reembolso dos ingressos. Aduz que noticiou o cancelamento em 

06/06/2019, trinta dias antes do acontecimento, através da mídia de 

grande circulação e por e-mail a todos os clientes que adquiriram os 

ingressos, cumprindo com o dever de informação. Assegura, ainda, que 

cumpriu com todas as obrigações contratuais pertinentes ao seu ramo de 

atuação, restrito à organização de eventos e comercialização de 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 205 de 261



ingressos, não garantindo aos clientes os meios de locomoção destes. 

Pugna, ao final pela improcedência da ação. Pois bem. Anoto, 

primeiramente, que a hipótese é de relação de consumo, pois as partes 

envolvidas enquadram-se nas definições de consumidor e fornecedor 

previstas nos artigos 2º e 3º da Lei nº 8.078/1990. A despeito da 

responsabilidade do prestador de serviço ser objetiva, sendo 

desnecessária a análise da culpa, cabe ao consumidor comprovar a 

ocorrência do fato, dano e nexo causal, na forma do art. 373, I do CPC. 

Neste sentido, restou inconteste o cancelamento do evento marcado para 

os dias 06 e 07/07/2019, na cidade de São Paulo. Igualmente é 

incontroverso a ocorrência do reembolso à Autora das despesas com o 

ingresso dos shows. Assim, a controvérsia cinge-se apenas no 

reembolso das passagens aéreas adquiridas para comparecer ao evento. 

Da análise dos autos, tenho que inexiste falha na prestação de serviços 

por parte da Ré, posto que esta devidamente comunicou o cancelamento 

do evento aos consumidores com antecedência de 30 dias da data do 

primeiro show, bem como efetuou a restituição imediata dos valores pagos 

pelos bilhetes de entrada. Verifica-se que a Requerente comprou dois 

bilhetes aéreos, localizador JMDSPL, partindo da cidade de Cuiabá-MT, 

com destino à São Paulo-SP no dia 05/07/2019, e retorno previsto para o 

dia 09/07/2019, o que demonstra que a Autora não adquiriu as passagens 

tão somente para comparecer ao evento, posto que este, como dito, iria 

ser realizado nos dias 06 e 07/07/2019. Ademais, vislumbra-se que o 

cancelamento ocorreu com trinta dias de antecedência das datas dos 

shows, tempo suficiente para a Autora realizar, caso assim almejasse, o 

cancelamento e/ou adiamento das passagens aéreas adquiridas, posto 

que a legislação consumerista lhe confere tais direitos. Noutro norte, ainda 

que se cogitasse a hipótese de ressarcimento dos valores pagos nos 

bilhetes aéreos, o que não é o caso, tem-se que a Autora não comprovou 

satisfatoriamente a ocorrência dos supostos danos materiais suportados, 

visto que não há nos autos a negativa de devolução e/ou modificação de 

datas das passagens aéreas pela companhia de viajem. O documento 

constante no Id. 25575044 refere-se somente à uma simulação de 

cancelamento da reserva nº 3220884, não contendo a data, tampouco os 

reais valores que supostamente foram perdidos. É consabido que aos 

consumidores é garantido o ressarcimento dos valores pagos pelas 

passagens aéreas caso ocorra algum contratempo que impossibilite a 

viajem, desde que o faça previamente, ressalvados alguns casos 

inesperados. In casu, descabida a indenização por danos materiais 

oriundos das despesas de transporte diante da opção da Autora em 

participar de um evento em uma cidade diversa de onde reside, bem como 

pela escolha no cancelamento das passagens, embora não devidamente 

comprovado. A responsabilidade do Requerido, neste caso, se limita ao 

dever de ressarcir os valores pagos pelos ingressos adquiridos, ao passo 

que não compete a ele o encargo do transporte dos clientes, pois, se 

assim fosse, estaríamos diante de uma interminável cadeia de 

responsabilização. Para Agostinho Alvim “há obrigação de indenizar 

somente o dano direto e imediato. Não é possível obrigar o devedor a 

responder por outros danos, derivados de outras causas. O legislador no 

artigo 403 do CC, se recusou a sujeitar o autor do dano a todas as 

nefastas consequências do seu ato, quando já não ligadas a ele 

diretamente. Não seria justo que o autor do primeiro dano responda 

ilimitadamente”. Nesse seguimento, ainda que o cancelamento do evento 

resultou por culpa do Requerido, este só responde pelos danos que são 

consequência necessária do cancelamento, ou seja, pelo ressarcimento 

dos valores pagos pelos ingressos nos shows, mas não pelos originados 

de outras consequências não necessárias, de mera ocasião. Assim, 

diante do cancelamento do evento e da devida devolução dos valores 

pagos pelos ingressos, prontamente realizada pelo Reclamado, e tendo a 

Autora optado por não mais viajar, entendo não ser cabível o pleito autoral 

vindicado. III – DISPOSITIVO Ante o exposto, nos termos do artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil, OPINO pela IMPROCEDÊNCIA dos 

pedidos formulados na inicial. Sem custas e honorários advocatícios, em 

razão do disposto nos artigos 54 e 55 da Lei 9.099/95. Preclusa a via 

recursal, nada sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações 

e cautelas legais. Submeto o presente projeto de sentença ao M.M. Juiz de 

Direito para apreciação e posterior homologação, nos termos do art. 40 da 

Lei 9.099/95. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001414-08.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

ANDERSON PEREIRA DA PAIXAO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROCILDA MARIA MORAIS COSTA OAB - MT23582/O-O (ADVOGADO(A))

ROBERTA WOBETO BARALDI OAB - MT0014381A (ADVOGADO(A))

OLIANI RASPINI OAB - MT14330-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

NS2.COM INTERNET S.A. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM SENTENÇA Processo nº 

1001414-08.2019.8.11.0086 Requerente: ANDERSON PEREIRA DA 

PAIXAO Requerido: NS2.COM INTERNET S.A. I – RELATÓRIO Dispensado o 

relatório, nos moldes do artigo 38 da Lei 9.099/95. Ante a ausência de 

preliminares arguidas, passo à apreciação do mérito. II - MÉRITO Sendo a 

prova documental suficiente para formar convencimento, o caso comporta 

julgamento antecipado, e não havendo necessidade de produção de prova 

em audiência, passo ao julgamento da lide, nos moldes do artigo 355, I do 

CPC. O Reclamante afirma que em 19/10/2018 efetuou a compra de alguns 

produtos no sítio eletrônico da Ré, e, ao finalizar a compra, o pedido foi 

gerado sob o nº 15307993, no valor de R$ 393,97 (trezentos e noventa e 

três reais e noventa e sete centavos), sendo a quantia parcelada em 3 

vezes de R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos), no 

entanto, o Autor relata que o valor devido pelas mercadorias era de R$ 

293,87 (duzentos e noventa e três reais e oitenta e sete centavos). Aduz 

que tentou resolver o impasse junto à Requerida, visando restabelecer o 

valor cobrado inicialmente, contudo, não obteve êxito em seu intento. 

Relata que então requereu o cancelamento da compra e o consequente 

estorno dos débitos efetuados em seu cartão de crédito, entretanto, 

apesar de solicitado o cancelamento, a Requerida estonou apenas o valor 

de R$ 152,74 (cento e cinquenta e dois reais e setenta e quatro 

centavos), restando pendente o montante de R$ 241,23 (duzentos e 

quarenta e um reais e vinte e três centavos). Assevera que adimpliu com 

as faturas do cartão de crédito, e com isso, requer o ressarcimento dos 

valores restantes, em dobro, a condenação da Requerida em lucros 

cessantes concernentes aos custos despendidos com os honorários 

advocatícios, como também indenização pelos danos morais suportados. 

A Reclamada, por seu turno, ressalta que realizou o estorno integral da 

compra realizada pelo Autor e que a efetivação da transação depende a 

administradora do cartão de crédito do Demandante, inexistindo, portanto, 

a responsabilidade da Ré sobre o evento narrado inicialmente, mormente a 

qualquer ilicitude capaz de ensejar os danos nos termos pretendidos. 

Pugnou, ao final, pela improcedência da ação. Pois bem. Em razão de se 

tratar de relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do 

consumidor, em que a Requerida está mais apta a provar o insucesso da 

demanda do que aquele a demonstrar a sua procedência, aplica-se a 

inversão do ônus da prova, elencada no art. 6º, VIII do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Analisado o processo e seus documentos, verifica-se que a 

Reclamada não se desincumbiu do ônus probatório que lhe competia, uma 

vez que não restou comprovado nos autos o efetivo estorno integral do 

pagamento das parcelas relacionadas à compra realizada em 19/10/2019 

– pedido: 15307993, no valor de R$ 393,97 (trezentos e noventa e três 

reais e noventa e sete centavos). A Requerida apenas demonstrou que 

efetuou o estono ao Autor no valor total de R$ 254,38 (duzentos e 

cinquenta e quatro reais e trinta e oito centavos), conforme se denota do 

comprovante juntado no Id. 22243712, não impugnado pelo Requerente. 

Por outro lado, o Reclamante comprovou de forma inequívoca a realização 

da compra, a cobrança e o pagamento de 03 (três) parcelas no valor de 

R$ 131,33 (cento e trinta e um reais e trinta e três centavos) cada; uma 

exigida na fatura com vencimento em 12/11/2018, outra para o dia 

12/12/2018 e a última para o dia 12/01/2018, respectivamente (Id. 

21073768), totalizando a quantia de R$ 393,97 (trezentos e noventa e três 

reais e noventa e sete centavos). Entretanto, o estorno realizado não 

ocorreu de forma integral, ou seja, considerando que a compra cancelada 

foi paga no valor de R$ R$ 393,97 (trezentos e noventa e três reais e 

noventa e sete centavos), ainda resta a quantia de R$ 139,58 (cento e 

trinta e nove reais e cinquenta e oito centavos), a ser reembolsada ao 

consumidor. Não há imprecisão quanto à realização da cobrança 

efetuada, tampouco que a compra foi cancelada, devendo ser restituído o 

respectivo valor restante que não fora estornado nas faturas do cartão de 

crédito do Autor. Desta forma, cabível a devolução integral do valor pago 
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pela compra cancelada e, tendo a Reclamada restituído parte, cabível 

ainda a devolução do valor de R$ 139,58 (cento e trinta e nove reais e 

cinquenta e oito centavos), na forma simples. Consigno, ainda, que o valor 

deve ser devolvido da forma simples, pois ausente a cobrança indevida, 

requisito essencial para a autorização da devolução dobrada, nos termos 

do parágrafo único do art. 42 do CDC. Noutro giro, no que tange ao pleito 

de lucros cessantes requerido pelo Autor, registro, em primeiro momento, 

que o referido instituto reparatório tem como fundamento os danos 

materiais efetivamente sofridos por alguém que deixou de lucrar em 

virtude de alguma conduta realizada pela parte adversa. Nos termos do 

artigo 402 do Código Civil, o dano material pode ser materializado tanto na 

modalidade de perdas emergentes quanto na modalidade de lucros 

cessantes. Independentemente da modalidade de dano material, 

diferentemente do dano moral, este não se presume, deve ser 

integralmente comprovado. O Superior Tribunal de Justiça já decidiu que: 

“o lucro cessante não se presume, nem pode ser imaginário. A perda 

indenizável é aquela que razoavelmente se deixou de ganhar. A prova de 

existência do dano efetivo constitui pressuposto ao acolhimento da ação 

indenizatória” (grifei). Ou seja, a vítima deve provar a ocorrência do dano, 

comprovando que sofreu prejuízos, deixando de lucrar em virtude da 

lesão imediata. Portanto, o lucro cessante significa a perda do ganho 

esperável, a frustração da expectativa de lucro. Tecidas as 

considerações supra, entendo que o requerimento do Autor não merece 

acolhimento, posto que, além de não comprovar o que efetivamente deixou 

de auferir em razão da conduta da Requerida, tenho que os honorários 

advocatícios do serviço contratado pelo Requerente não geram dano 

material indenizável pela Reclamada, posto que no Juizado Especial Cível 

vigora o jus postulandi, pelo qual a parte pode pleitear diretamente os 

direitos os quais entende devidos, sem a necessidade de assistência de 

advogado. Em relação ao dano moral, cumpre destacar que a atitude da 

Reclamada revela grave desconsideração para com a pessoa do 

consumidor que teve a compra cancelada e a despeito disso, não teve o 

estorno do valor integral que pagou, tendo que acionar o Poder Judiciário 

para tal fim. A situação de desprezo, como evidenciado no caso em 

exame, extrapola o mero aborrecimento e configura flagrante dano moral, 

qual deve ser indenizado. A propósito, RECURSO INOMINADO. 

CONSUMIDOR. ALEGAÇÃO DE CANCELAMENTO DA COMPRA SEM O 

ESTORNO DO VALOR PAGO, A DESPEITO DAS DIVERSAS 

RECLAMAÇÕES. RÉS QUE NÃO SE DESINCUMBIRAM DE PROVAR A 

DEVOLUÇÃO DO VALOR PAGO. DEVIDA A DEVOLUÇÃO DO VALOR E 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS PELA GRAVE DESCONSIDERAÇÃO 

PARA COM O CONSUMIDOR. QUANTUM FIXADO EM R$ 1.500,00, 

ADEQUADO AO CASO CONCRETO E AOS CRITÉRIOS DA 

RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE. RECURSO PROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71007752298, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Mara Lúcia Coccaro Martins Facchini, Julgado em 26/06/2018). 

RECURSO INOMINADO. CONSUMIDOR. AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO 

C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PARTE AUTORA QUE 

CANCELOU A COMPRA DE PASSAGENS AÉREAS E, MESMO ASSIM, TEVE 

OS VALORES DESCONTADOS EM SEU CARTÃO DE CRÉDITO. RÉU QUE 

NÃO SE DESINCUMBIU DE COMPROVAR O EFETIVO ESTORNO DOS 

VALORES COBRADOS INDEVIDAMENTE. RESTITUIÇÃO NA FORMA 

SIMPLES. MULTA RESCISÓRIA LIMITADA NO PATAMAR DE 5% QUE VAI 

MANTIDA. DANOS MORAIS AFASTADOS. SENTENÇA MANTIDA POR 

SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO DESPROVIDO. (Recurso 

Cível Nº 71006854491, Primeira Turma Recursal Cível, Turmas Recursais, 

Relator: Roberto Carvalho Fraga, Julgado em 27/06/2017). (TJ-RS - 

Recurso Cível: 71006854491 RS, Relator: Roberto Carvalho Fraga, Data de 

Julgamento: 27/06/2017, Primeira Turma Recursal Cível, Data de 

Publicação: Diário da Justiça do dia 04/07/2017). No que tange ao dano 

moral, este ocorre quando estiver devidamente comprovada a lesão a um 

dos direitos da personalidade, o qual, independentemente de prejuízo 

material, fere direitos personalíssimos, isto é, todo e qualquer atributo que 

individualiza a pessoa, tal como a liberdade, a honra, a dignidade, a vida 

íntima e privada, entre outros. In casu, o Reclamante enviou e-mails para a 

Reclamada onde solicitou o cancelamento e o estorno dos valores 

lançados, entretanto foi atendido com descaso por extenso lapso 

temporal, pois até a presente data não se tem a comprovação de que o 

valor foi estornado de forma integral, motivo pelo qual causou no 

Demandante a angústia, incerteza e sentimento de impotência, 

considerando que a Demandada, além de descapitalizar o Autor, não 

tomou as providências cabíveis e em tempo hábil. Dessa forma, 

caracterizado o ato ofensivo, o dano e o nexo de causalidade, a 

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

Constituição Federal, e dos art. 6º, inc. VI, da Lei nº 8.078/90, combinados 

com os artigos 186 e 927, ambos do Código Civil. III - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, nos termos do art. 487, I, do Código de Processo Civil, OPINO 

pela PARCIAL PROCEDÊNCIA da presente ação para: 1 - CONDENAR a 

Reclamada a restituir o Reclamante o valor de R$ 139,58 (cento e trinta e 

nove reais e cinquenta e oito centavos), na forma simples, a título de 

danos materiais, o qual deverá ser devidamente corrigido pelo INPC/IBGE e 

acrescido de juros legais a partir da data do respectivo desembolso. 2 - 

CONDENAR a Reclamada a indenizar o Reclamante pelos danos morais 

sofridos, no valor de R$ 1.000,00 (mil reais), o qual deverá ser corrigido 

monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da presente decisão e acrescido 

de juros legais a incidir da data do evento danoso. Sem custas ou 

honorários advocatícios nesta fase, em consonância com o que dispõem 

os artigos 54 e 55 da Lei nº 9.099/95. Preclusa a via recursal e nada 

sendo requerido, arquivem-se os autos com as anotações e cautelas 

legais. SUBMETO o presente PROJETO DE SENTENÇA ao MM. Juiz de 

Direito titular, para os fins estabelecidos no artigo 40 da Lei nº. 

9.099/1995. Fernanda Faustino Pereira Juíza Leiga

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002092-23.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

DAVI ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KASSIA REGINA NAVES SILVA BRAGA OAB - MT25030-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):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 1002092-23.2019.8.11.0086 

REQUERENTE: DAVI ANTONIO DA SILVA NASCIMENTO REQUERIDO: 

BANCO BRADESCO Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o 

artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os autos, verifico que o 

objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido. Com 

efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção 

da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação. No caso, 

restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da obrigação [id. 

n. 31152314] considerando que o valor se encontra depositado em conta 

judicial, o Reclamante concorda com o montante e informa os dados 

bancários para transferência da quantia [id. n. 31173537], razão pela qual, 

a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

declaração da extinção da presente execução de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para levantamento do 

valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra o § 3º, do artigo 

450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer meio de 

comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá dar 

ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou parcial, 

de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se possível, 

através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. É o 

parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010080-83.2013.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:
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WARLEN OLIVEIRA DE CASTRO SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JONAS HENRIQUE MELDOLA DA SILVA OAB - MT0015530A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

HOTEL VIA NORTE (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ROGER KLERISSON ROZAO OAB - MT0014571A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM 8010080-83.2013.8.11.0086 

EXEQUENTE: WARLEN OLIVEIRA DE CASTRO SILVA EXECUTADO: HOTEL 

VIA NORTE Vistos, etc. Dispenso o relatório consoante permite o artigo 38 

da Lei 9.099/95. Decido. Da análise dos autos denota-se que o Exequente 

informou o cumprimento integral da obrigação, consoante petição de id. n. 

31300399. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil 

que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação da obrigação, 

razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o 

exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Após, arquivem-se. É o parecer que submeto à apreciação do 

Excelentíssimo juiz de direito do Juizado Especial Cível para homologação, 

nos termos do art. 40 da mesma Lei. Pollianna Mesquita de Moraes Juíza 

L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1002604-06.2019.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ANTONIO SAMPAIO JUNIOR (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVIO LUIZ GOMES DA SILVA OAB - MT0017690A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1002604-06.2019.8.11.0086 Reclamante: Carlos Antonio Sampaio Junior 

Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 30174679] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informa os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 30231691], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________

_ Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001048-03.2018.8.11.0086

Parte(s) Polo Ativo:

RENATA DA LUZ MORISSO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RONAN DA COSTA MARQUES OAB - MT21093/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CASSIO LEITE DE BARROS NETTO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA MUTUM Processo nº 

1001048-03.2018.8.11.0086 Reclamante: Renata da Luz Morisso 

Reclamada: Banco Bradesco S.A. Vistos, etc. Dispenso o relatório 

consoante permite o artigo 38 da Lei 9.099/95. Decido. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido. Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de 

Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há a satisfação 

da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma inequívoca o 

adimplemento da obrigação [id. n. 20195365] considerando que o valor se 

encontra depositado em conta judicial, o Reclamante concorda com o 

montante e informa os dados bancários para transferência da quantia [id. 

n. 30932162], razão pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. 

Ante o exposto, opino pela declaração da extinção da presente execução 

de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código 

de Processo Civil. Outrossim, opino pela expedição de alvará judicial para 

levantamento do valor depositado. Determino que o Gestor Judicial cumpra 

o § 3º, do artigo 450 da CNGC comunicando a parte autora por qualquer 

meio de comunicação sobre o levantamento dos valores – “O juiz deverá 

dar ciência da decisão ou despacho que autorizar a liberação, total ou 

parcial, de depósito judicial à parte vencedora ou ao seu sucessor, se 

possível, através de qualquer meio de comunicação.” Após, arquivem-se. 

É o parecer que submeto à apreciação do Excelentíssimo Juiz de Direito do 

Juizado Especial Cível para homologação, nos termos do art. 40 da mesma 

L e i .  P o l l i a n n a  M e s q u i t a  d e  M o r a e s  J u í z a  L e i g a 

____________________________________________________________

____________________________________________________________ 

Vistos, etc. Com fundamento no artigo 40 da Lei 9.099/95, HOMOLOGO 

por decisão, para que produzam seus jurídicos e legais efeitos, a 

sentença proferida pela juíza leiga desta comarca. Com o trânsito em 

julgado, arquive-se com as baixas de estilo. Publique-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. Cumpra-se, expedindo o necessário. Às providências. Nova 

Mutum/MT, 28 de abril de 2020 CASSIO LEITE DE BARROS NETTO Juiz de 

Direito

Comarca de Nova Xavantina

Diretoria do Fórum

Portaria

PLANTÃO JUDICIÁRIO – MAIO/2020

 PORTARIA Nº. 17/2020

O Doutor Carlos Eduardo de Moraes e Silva, Juiz de Direito-Diretor do Foro 

da Comarca de Nova Xavantina, Estado de Mato Grosso, no uso de suas 

atribuições legais.

 CONSIDERANDO as disposições contidas na CNGC/MT e Provimento nº. 

17/2019-CM, que estabelece o funcionamento do Plantão Judiciário na 
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Primeira Instância do Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso.

RESOLVE:

Art. 1º. Instituir os Serviços de Plantão Judiciário na Comarca de Nova 

Xavantina, que funcionará nos finais de semana, feriados e dias úteis, 

após o término do expediente normal, para atendimento de medidas 

URGENTES.

Art. 2º. Escalar os servidores abaixo relacionados para comporem a 

escala de Plantão Mensal.

 DIAS

CLASSE

PLANTONISTAS DAS ÁREAS CÍVEL E CRIMINAL

01 a 03

 FERIADO E FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy

SERVIDORA

Leide Vilela Neves

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

04 a 08

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDOR

Gregório Elias de Almeida Suaid

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

09 e 10

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Augusto Ferrari

SERVIDOR

Gregório Elias de Almeida Suaid

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

11 a 15

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Carlos Alberto Alves Barbosa

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

16 e 17

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Fernando da Fonseca Melo

SERVIDOR

Carlos Alberto Alves Barbosa

OFICIAL DE JUSTIÇA

Neurizá Alves de Oliveira

18 a 22

SEMANAL

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

SERVIDORA

Altair Gonçalves Junior

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

23 e 24

FIM DE SEMANA

JUIZ DE DIREITO

Dr. Douglas Bernardo Romão

SERVIDOR

Altair Gonçalves Junior

OFICIALA DE JUSTIÇA

Maria Luiza Gomes da Silva

25 a 29

SEMANAL

JUIZ DE DIREITO

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

SERVIDOR

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

30 e 31

FIM DE SEMANA

JUÍZ DE DIREITO

Dr. Marcelo Sousa Melo Bento de Resende

SERVIDORA

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

OFICIALA DE JUSTIÇA

Cássia Maria Ferreira

Endereços e telefones dos servidores:

Juízes de Direito de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Dr. Alexandre Meinberg Ceroy

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Carlos Augusto Ferrari

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Fernando da Fonseca Melo

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Douglas Bernardo Romão

Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Marcelo Sousa Melo B. de Resende

 Barra do Garças

(66) 3402-4400

Fórum local

Dr. Carlos Eduardo de Moraes e Silva

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Dr. Ricardo Nicolino de Castro

Nova Xavantina

(66) 3438-1305

Fórum local

Gestores Judiciários de Plantão

 Nome

Comarca

Telefone

Endereço

Leide Vilela Neves

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Gregório Elias de Almeida Suaid

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Carlos Alberto Alves Barbosa

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Altair Gonçalves Junior

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Larysse Fernanda Rodrigues Camargo

Nova Xavantina

(66) 99959-5874

Fórum local

Oficiais de Justiça de Plantão

 Nome
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Comarca

Telefone

Endereço

Maria Luiza Gomes da Silva

Nova Xavantina

(66) 99201-6315

 Fórum local

Neurizá Alves de Oliveira

Nova Xavantina

(66) 99978-8784

Fórum local

Cássia Maria Ferreira

Nova Xavantina

(66) 99953-6377

Fórum local

Art. 3º. Encaminhe-se cópia desta à Presidência do Tribunal de Justiça, à 

Coordenadoria Judiciária, à Coordenadoria de Magistrados e à 

Coordenadoria de Comunicação, bem como ao Ministério Público, 

Defensoria e Subseção da OAB local.

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

Nova Xavantina-MT, 20 de abril de 2020.

 (assinado digitalmente)

 Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Juiz de Direito-Diretor do Foro

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001162-33.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

MARCOS CARDOSO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

LENNON DO NASCIMENTO OAB - SP386676 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BV FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001162-33.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: MARCOS CARDOSO DA SILVA REQUERIDO: BV 

FINANCEIRA S/A CREDITO- FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Vistos. 

Considerando que a parte autora aufere renda anual de quase cinquenta 

mil reais, tenho que seu patrimônio é bastante para assumir as custas 

iniciais sem prejuízo do seu sustento, razão pela qual INDEFIRO o pedido 

de gratuidade e concedo o prazo de 15 (quinze) dias para recolhimento 

das custas e taxa judiciária, sob pena d indeferimento da inicial. Intime-se. 

Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 2020. 

Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-59 EMBARGOS DE TERCEIRO CÍVEL

Processo Número: 1001002-08.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS LTDA - EPP (EMBARGANTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DALVAN RODOVALHO OAB - GO1825 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (EMBARGADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA DES P A C H O  P r o c e s s o  n . º : 

1001002-08.2019.8.11.0012 REQUERENTE: T.C. PRODUTOS ALIMENTICIOS 

LTDA - EPP REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos. Oportunize-se a 

apresentação de réplica pela parte Embargante no prazo de 15 (quinze) 

dias. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 27 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Carlos Eduardo de Moraes e Silva

 Cod. Proc.: 92888 Nr: 4243-75.2017.811.0012

 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: ALBERTINA ELOY CARDOSO

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELDORADO COMERCIO DE MOTOS LTDA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: EDUARDO SILVEIRA LADEIA - 

OAB:17082/B

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos.

Com fundamento nos arts. 6º, 10º, 350, 351 e 357, §2º, todos do Código 

de Processo Civil, intimem-se as partes para que, em dez dias, 

especifiquem as provas que pretendem produzir, apontando a qual fato 

controvertido se destinam a provar, sob pena de indeferimento.

O silêncio ou o protesto genérico por produção de provas serão 

interpretados como anuência ao julgamento antecipado/estado em que se 

encontra o processo, indeferindo-se, ainda, os requerimentos de 

diligências inúteis ou meramente protelatórias.

Após, certifique-se a intimação das partes e o decurso do prazo para 

manifestação e tornem conclusos para apreciação de eventuais 

preliminares arguidas, saneamento e deliberação sobre a produção de 

provas.

Intime-se. Cumpra-se.

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000227-27.2018.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

A. C. BAZAN - ME (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MONICA LARISSE ALVES ARAUJO OAB - MT0014130A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REU)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

D E  N O V A  X A V A N T I N A  S E N T E N Ç A  P r o c e s s o  n . º : 

1000227-27.2018.8.11.0012 REQUERENTE: A. C. BAZAN - ME 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. A parte autora 

manifestou-se pela desistência da presente ação. Não há informações de 

que o requerido tenha sido citado, bem como não há contestação juntada 

aos autos. Desta feita, com fulcro no disposto no artigo 485, inciso VIII, 

homologo a desistência da ação e decreto a extinção do processo sem 

julgamento do mérito. Custas remanescentes 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. 

Noxa Xavantina/MT, 28 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-10.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON ARI BARICHELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000243-10.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 21.344,57 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEONILSON ARI BARICHELLO Endereço: 

Av. Rio Grande do Sul, 520, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: RUA 
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HUMBERTO DE CAMPOS, 425, 8 andar, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 22430-190 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO 

PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à audiência de 

CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos vinculados 

disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato 

Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas no corpo deste 

mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 10:20 ADVERTÊNCIAS À 

PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer acompanhar de 

seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada 

a composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 252, do CPC, 

quando, por 2 (duas) vezes, o oficial de justiça houver procurado o 

citando em seu domicílio ou residência sem o encontrar, deverá, havendo 

suspeita de ocultação, intimar qualquer pessoa da família ou, em sua falta, 

qualquer vizinho de que, no dia útil imediato, voltará a fim de efetuar a 

citação, na hora que designar. 3. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

XAVANTINA, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000243-10.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LEONILSON ARI BARICHELLO (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARISSA ALVES MOREIRA OAB - MT0020655A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI BRASILTELECOM (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000243-10.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 21.344,57 ESPÉCIE: 

[Protesto Indevido de Título]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL (436) POLO ATIVO: Nome: LEONILSON ARI BARICHELLO Endereço: 

Av. Rio Grande do Sul, 520, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 

78690-000 POLO PASSIVO: Nome: OI BRASILTELECOM Endereço: RUA 

HUMBERTO DE CAMPOS, 425, 8 andar, LEBLON, RIO DE JANEIRO - RJ - 

CEP: 22430-190 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, 

acima qualificada, para comparecer à audiência de CONCILIAÇÃO 

designada, conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no 

Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. DADOS 

DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado Sala: Audiência de Conciliação 

Data: 09/06/2020 Hora: 10:20 ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa 

audiência as partes deverão se fazer acompanhar de seus 

advogados/Defensores Públicos, oportunidade em que será buscada a 

composição entre as partes. A ausência injustificada de qualquer das 

partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do §8º, ambos do art. 

334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, s)/intimando(a, s) 

comparecer devidamente trajado(a, s) e portando documentos pessoais. 

ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos termos do art. 212, §2º, 

do CPC, as citações e intimações, independentemente de autorização 

judicial, poderão realizar-se no período de férias forenses, nos feriados 

ou dias úteis fora do horário de 6h às 20h, observado o disposto no artigo 

5º, inciso XI, da Constituição Federal. 2. Nos termos do art. 372 da CNGC 

inexistindo prazo expressamente determinado, os mandados deverão 

estar cumpridos no prazo máximo de (10) dez dias. (Para mandados de 

audiência) Nos termos do art. 373 da CNGC, nos casos de intimação para 

audiência, os mandados serão devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas 

úteis antes da data designada, salvo deliberação em contrário. NOVA 

XAVANTINA, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-97.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NEVES NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 
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3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000179-97.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GENESIO NEVES NEGREIRO Endereço: Rua 

Rondônia, 243, Lubricentro Automóveis, jardim das Oliveiras, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A 

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3.209, 1 andar prédio João Dias, 

Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 12:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000179-97.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

GENESIO NEVES NEGREIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ARIOLINO VILELLA DE CARVALHO SOBRINHO OAB - MT0020451A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI MÓVEL S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE NOVA 

XAVANTINA JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA 

XAVANTINA RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 

3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 

MANDADO DE INTIMAÇÃO Oficial de Justiça: ZONA XXX Diligência: ID. 

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

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA PROCESSO n. 

1000179-97.2020.8.11.0012 Valor da causa: R$ 10.450,00 ESPÉCIE: 

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de 

Inadimplentes]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL (436) 

POLO ATIVO: Nome: GENESIO NEVES NEGREIRO Endereço: Rua 

Rondônia, 243, Lubricentro Automóveis, jardim das Oliveiras, NOVA 

XAVANTINA - MT - CEP: 78690-000 POLO PASSIVO: Nome: OI MÓVEL S/A 

Endereço: Rua Barão de Melgaço, 3.209, 1 andar prédio João Dias, 

Centro-Norte, CUIABÁ - MT - CEP: 78005-300 FINALIDADE: EFETUAR A 

INTIMAÇÃO DO POLO PASSIVO, acima qualificada, para comparecer à 

audiência de CONCILIAÇÃO designada, conforme despacho e documentos 

vinculados disponíveis no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça do 

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

corpo deste mandado. DADOS DA AUDIÊNCIA: Tipo: Conciliação juizado 

Sala: Audiência de Conciliação Data: 09/06/2020 Hora: 12:00 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. Nessa audiência as partes deverão se fazer 

acompanhar de seus advogados/Defensores Públicos, oportunidade em 

que será buscada a composição entre as partes. A ausência injustificada 

de qualquer das partes acarretará a aplicação de multa, nos termos do 

§8º, ambos do art. 334, do CPC. 2. Deverá(ão) o(a, s) citando(a, 

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

documentos pessoais. ADVERTÊNCIAS AO OFICIAL DE JUSTIÇA:1. Nos 

termos do art. 212, §2º, do CPC, as citações e intimações, 

independentemente de autorização judicial, poderão realizar-se no período 

de férias forenses, nos feriados ou dias úteis fora do horário de 6h às 

20h, observado o disposto no artigo 5º, inciso XI, da Constituição Federal. 

2. Nos termos do art. 252, do CPC, quando, por 2 (duas) vezes, o oficial 

de justiça houver procurado o citando em seu domicílio ou residência sem 

o encontrar, deverá, havendo suspeita de ocultação, intimar qualquer 

pessoa da família ou, em sua falta, qualquer vizinho de que, no dia útil 

imediato, voltará a fim de efetuar a citação, na hora que designar. 3. Nos 

termos do art. 372 da CNGC inexistindo prazo expressamente 

determinado, os mandados deverão estar cumpridos no prazo máximo de 

(10) dez dias. (Para mandados de audiência) Nos termos do art. 373 da 

CNGC, nos casos de intimação para audiência, os mandados serão 

devolvidos até 48 (quarenta e oito) horas úteis antes da data designada, 

salvo deliberação em contrário. NOVA XAVANTINA, 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.
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Processo Número: 1000449-24.2020.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

DAYANA SILVA SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO FERNANDES DE ASSIS OAB - MT20231/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REU)

 

PROCESSO n. 1000449-24.2020.8.11.0012 POLO ATIVO:DAYANA SILVA 

SANTOS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: DIEGO FERNANDES DE 

ASSIS 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: Audiência de Conciliação 

Data: 09/06/2020 Hora: 12:40 , no endereço: RUA EXPEDIÇÃO RONCADOR 

XINGÚ, S/N, TELEFONE: (66) 3438-1305, CENTRO, NOVA XAVANTINA - 

MT - CEP: 78690-000 . 28 de abril de 2020 (Assinado Digitalmente) 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001301-82.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO GAMA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VINICIUS CAMATI PIZA PIMENTEL OAB - MT23503/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO DO BRASIL SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 1001301-82.2019.8.11.0012 

REQUERENTE: FERNANDO HENRIQUE RIBEIRO GAMA REQUERIDO: 

BANCO DO BRASIL SA Vistos. Inicialmente, CERTIFIQUE-SE se o recurso 

foi interposto tempestivamente, ou seja, dentro do prazo de 10 (dez) dias. 

Em caso positivo, RECEBO-O. Em seguida, INTIME-SE a parte Recorrida 

para que, no mesmo prazo, apresente as contrarrazões recursais. Por 

fim, remetam-se os autos à Turma Recursal para processamento e 

julgamento do recurso. Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa 

Xavantina/MT, 28 de abril de 2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de 

Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000978-77.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ROSENILDES BARREIRA AMERICO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

IANDRA SANTOS MORAIS OAB - MT0016051A-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):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL DA COMARCA DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 

1000978-77.2019.8.11.0012 REQUERENTE: ROSENILDES BARREIRA 

AMERICO REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos. Certificada a tempestividade do recurso a 

regularidade do preparo, e tendo a parte recorrida apresentado 

contrarrazões, encaminhem-se os autos à Turma Recursal para 

processamento e julgamento do recurso inominado. Intime-se. Cumpra-se. 

Às providências. Noxa Xavantina/MT, 28 de abril de 2020. Ricardo Nicolino 

de Castro Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000884-32.2019.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA HELENA RIOS MARIANO (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

AMANDA RIOS MARIANO CARDOSO OAB - MT24033/O (ADVOGADO(A))

PAULA NUNES DE OLIVEIRA OAB - MT23506/O (ADVOGADO(A))

PRISCILA MACHADO OAB - MT23074/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. (REQUERIDO)

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE NOVA XAVANTINA DECISÃO Processo: 

1000884-32.2019.8.11.0012. INTERESSADO: LUCIA HELENA RIOS 

MARIANO REQUERIDO: TRES COMERCIO DE PUBLICACOES LTDA. À vista 

do requerimento de cumprimento de sentença, intime-se a parte executada 

para que no prazo de 15 (quinze) dias pague o débito, sob pena de 

incidência de multa no importe de 10% (dez por cento), nos termos do art. 

523, § 1º, do CPC. Não efetuado o pagamento voluntário no prazo supra, 

voltem-me os autos conclusos para deliberar acerca do pleito de penhora 

on line, a fim de expropriação necessários à satisfação do débito. 

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

Às providências.

Decisão Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010298-42.2013.8.11.0012

Parte(s) Polo Ativo:

ISIS PEREIRA DOS SANTOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO VILELA GIOMETTI OAB - MT0010911A (ADVOGADO(A))

LUCIMAR CELESTINO DOS SANTOS OAB - GO25755 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

RICARDO NICOLINO DE CASTRO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA DA COMARCA 

DE NOVA XAVANTINA Processo n.º: 8010298-42.2013.8.11.0012 

REQUERENTE: ISIS PEREIRA DOS SANTOS REQUERIDO: OI S/A Vistos. 

Inicialmente, no que tange à alegação de o crédito exequendo teria 

natureza concursal, tenho que não merece prosperar. Isso porque, o 

marco temporal a ser considerado não é a data da causação do dano, 

mas sim a data em que a decisão judicial declara a sua ocorrência e define 

o "quantum debeatur", pois é a partir daí que o crédito assume certeza, 

liquidez e exigibilidade. Assim, fica evidente que o crédito exequente tem 

natureza extraconcursal, exatamente porque a sua definição ocorreu 

após o início da recuperação judicial. No que tange a tese de que há 

excesso de execução, determino a remessa dos autos à Contadoria 

Judicial para que elabore planilha observando os parâmetros fixados na 

decisão judicial que definiu o valor da reparação. Com os cálculos, 

oportunize-se a manifestação das partes por 5 (cinco) dias comuns. 

Intime-se. Cumpra-se. Às providências. Noxa Xavantina/MT, 28 de abril de 

2020. Ricardo Nicolino de Castro Juiz de Direito

Comarca de Paranatinga

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1001566-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

M. A. D. S. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

E. P. D. Q. (REQUERIDO)

 

VISTOS ETC. Analisando os autos, verifico que houve acordo judicial entre 

as partes litigantes, devidamente representadas, as quais estabelecem 

parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico perseguido 
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nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do acordo. 

Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução pacificadora 

para o litígio e sendo direito transigível, devida é a homologação por ato 

judicial. Ante o exposto, HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de 

título judicial para fins executivos, se for o caso, fazendo seus termos 

parte integrante desta decisão, nos termos do artigo 487, III, "b", do CPC. 

Expeça-se o ofício ao Cartório de Registro Civil a fim de que conste o 

nome de solteira da conjuge varoa, conforme consta do acordo 

estabulado. Custas e honorários na forma pactuada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1001320-26.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

NIDERA SEEDS BRASIL LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADAUTO DO NASCIMENTO KANEYUKI OAB - SP198905 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELIANE FELIPE BERNARDIS (EXECUTADO)

JOEL SEBASTIAO BERNARDIS (EXECUTADO)

SUZANA APARECIDA KOTOVSKI (EXECUTADO)

DIRCEU OSTROSKI (EXECUTADO)

BERNARDIS & OSTROSKI LTDA - EPP (EXECUTADO)

MARCIO BRAUN (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RAFAELA MULLER OAB - MT22934/O (ADVOGADO(A))

 

VISTOS ETC. Analisando os autos, verifico que houve acordo extrajudicial 

entre as partes litigantes, devidamente representadas, as quais 

estabelecem parâmetros para a resolução completa do objeto jurídico 

perseguido nestes autos, razão pela qual pugnam pela homologação do 

acordo. Assim sendo, como as partes apresentaram ao juízo solução 

pacificadora para o litígio e sendo direito transigível, devida é a 

homologação. Ante o exposto, nos termos do artigo 487, III, "b" do CPC, 

HOMOLOGO o ACORDO acima entabulado, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, inclusive a constituição de título judicial para fins 

executivos, se for o caso, fazendo seus termos parte integrante desta 

decisão. Suspendo o presente feito até o dia 15/06/2020, nos termos do 

artigo 922, do CPC. Custas e honorários na forma pactuada. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Após, arquive-se com as cautelas legais. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, data da assinatura eletrônica. Fabrício Sávio 

da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000763-05.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

WEDER JOSE FERNANDES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO MARCOS GOMES OAB - MT26227/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para impugnar a contestação no prazo legal. 

Paranatinga, 28 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000810-13.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA SOCORRO DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para apresentar contrarrazões no prazo legal. 

Paranatinga, 28 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva Gestor(a) 

Judiciário(a)

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

Processo Número: 1000652-84.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:Advogado(s) Polo Ativo:

FATIMA APARECIDA ROSSATO OAB - 891.890.601-30 

(REPRESENTANTE)

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

R. C. A. M. (REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000652-84.2020.8.11.0044. 

REPRESENTANTE: FATIMA APARECIDA ROSSATO REU: ROBERTO 

CARLOS AKIRA MATSUYUKI Vistos. Trata-se de EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO oferecidos por Fátima Aparecida Rossato, aduzindo a 

existência de contradição na decisão inicial, pois considerou valor 

defasado do salário mínimo arbitrando alimentos em 50% do salário mínimo 

para os 04 (quatro) filhos. Compulsando os autos, verifico que razão 

assiste ao embargante, vez que padece de erro e omissão a decisão 

objurgada. Ante o exposto, presentes os requisitos previstos no artigo 

1.022 do Código de Processo Civil, CONHEÇO DOS EMBARGOS DE 

DECLARAÇÃO e DOU-LHES PROVIMENTO para sanar a decisão de Id. 

30708434, fazendo constar: Onde se lê: "Assim, à míngua de maiores 

elementos de prova constantes nos autos, fixo alimentos provisórios em 

50% do salário mínimo, hoje equivalente à R$ 468,50 (quatrocentos e 

sessenta e oito reais e cinquenta centavos), além de 50% das despesas 

extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), devidamente 

comprovadas pela requerente, devendo o demandado efetuar o depósito, 

até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a informada pela 

genitora do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias". Leia-se: "Assim, à 

míngua de maiores elementos de prova constantes nos autos, fixo 

alimentos provisórios aos quatro filhos em 02 salários mínimos, hoje 

equivalente à R$ 2.090,00 (dois mil e noventa reais), além de 50% das 

despesas extraordinárias (médica, odontológica e material escolar), 

devidamente comprovadas pela requerente, devendo o demandado 

efetuar o depósito, até o dia 10 (dez) de cada mês, na conta bancária a 

informada pela genitora do requerente, no prazo de 15 (quinze) dias". 

Mantenho inalterados os demais termos da decisão, por seus próprios 

fundamentos. Intimem-se. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Paranatinga, data da assinatura eletrônica. Fabrício 

Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000980-82.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA LUISA PEREIRA CANEDO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA Certidão de Impulsionamento Nos termos da Legislação 

vigente e Provimento nº 56/2007-CGJ e da Portaria nº 07/2016 GAB da 

Primeira Vara desta comarca. IMPULSIONO estes autos com a finalidade 

de INTIMAR a parte autora para se manifestar acerca do Despacho de ID 

31568884. Paranatinga, 28 de Abril de 2020. Zélia Alves Bispo da Silva 

Gestor(a) Judiciário(a)

Intimação Classe: CNJ-31 ARRESTO

Processo Número: 1000568-83.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

AGRICOLA ALVORADA LTDA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER (REQUERIDO)

MAURICIO ROBERTO DAL PIAZ (REQUERIDO)
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NEUSA CECILIA WESSNER (REQUERIDO)

VALMIR LUIZ WESSNER (REQUERIDO)

KARINE BECKER WESSNER (REQUERIDO)

GILMAR INACIO WESSNER (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

EUCLIDES RIBEIRO DA SILVA JUNIOR OAB - MT5222-O (ADVOGADO(A))

ALLISON GIULIANO FRANCO E SOUSA OAB - MT15836 (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000568-83.2020.8.11.0044. 

REQUERENTE: AGRICOLA ALVORADA LTDA REQUERIDO: MAURICIO 

ROBERTO DAL PIAZ, NEUSA CECILIA WESSNER, KARINE BECKER 

WESSNER, GILMAR INACIO WESSNER, VALMIR LUIZ WESSNER, 

VANDERLISE TERESINHA BAMBERG WESSNER SENTENÇA Vistos. 

Trata-se de AÇÃO DE EXECUÇÃO PARA ENTREGA DE COISA CERTA 

COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA E LIMINAR ajuizada por 

AGRÍCOLA ALVORADA S.A. em desfavor de NEUSA CECILIA WESSNER E 

OUTROS, todos devidamente qualificados nos autos. No ID. 30473891 a 

requerida vem aos autos e informa o deferimento do processamento da 

recuperação judicial dos requeridos e pugna pelo indeferimento do pleito 

liminar bem como pela suspensão do presente feito. A parte autora vem no 

ID. 30497541 requerer o cancelamento da distribuição do feito eis que não 

fora recebida a inicial, não houve a triangulação processual bem como não 

houve o recolhimento das custas processuais. É o relatório. Fundamento e 

decido. Pois bem, inobstante haja o requerimento da parte autora de 

promover o cancelamento da distribuição da presente, tenho que o pleito 

no ponto não merece deferimento. 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”. Não é o caso dos 

autos uma vez que a parte sequer fora intimada para promover o 

recolhimento das custas, tendo acionado o judiciário e a posteriori 

constatado a existência de ação que impossibilitaria o seu intento, 

fundando aqui o seu anseio de cancelamento da distribuição. Analisando 

os autos, verifico que a parte requerente informa o desinteresse no 

prosseguimento da ação, de modo que a sua extinção pela desistência é 

medida que se impõe. Ante o exposto, HOMOLOGO o pedido de 

desistência e, por consequência, JULGO EXTINTO O PROCESSO, sem 

resolução de mérito, nos termos do artigo 485, VIII, do Código de Processo 

Civil. Custas, se houverem, pela parte autora. Sem honorários, visto que 

não se formou o contraditório. Após o trânsito em julgado, certifique-se e 

arquivem-se os autos com as baixas e anotações necessárias. 

Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Data registrada no 

sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000327-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELTON LUIZ FENGLER (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ANESIO RIETH OAB - MT25004/O (ADVOGADO(A))

VINICIUS EMIDIO CEZAR OAB - MT0016426A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JANE GERALDO VERTUAN (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 1ª VARA CÍVEL DE 

PARANATINGA SENTENÇA Processo: 1000327-46.2019.8.11.0044. 

Vistos. Cuida-se de embargos declaratórios formulados pela parte autora 

em face da decisão que indeferiu o pedido de parcelamento das custas 

processuais ou pagamentos das custas ao final do processo (ID 

31582329). É o relatório. Decido. Os embargos de declaração são 

tempestivos (ID 31590647), sendo assim, merece conhecimento. No 

mérito, os embargos são improcedentes. No caso em estudo, verifico que 

os embargos têm como escopo modificar os fundamentos da decisão, 

operando nova análise do que já foi analisado, sendo tal recurso utilizado 

pela embargante, totalmente inviável. Como se sabe, os embargos de 

declaração têm a finalidade de esclarecer, tornar claro o julgado, sem lhe 

modificar, em princípio, sua substância, não operam novo 

julgamento/decisão, pois simplesmente deve afastar pontos contraditórios, 

suprir omissões e esclarecer obscuridades porventura encontradas na 

sentença, bem assim quando haja existência de erro material. Nelson Nery 

Júnior e Rosa Maria Andrade Nery lecionam: “Os EDcl têm finalidade de 

completar a decisão omissa ou, ainda, de aclará-la, dissipando 

obscuridades ou contradições. Não têm caráter substitutivo da decisão 

embargada, mas sim integrativo ou aclaratório. Como regra, não tem 

caráter substitutivo, modificador ou infringente do julgado” (Código de 

Processo Civil comentado e legislação processual civil extravagante em 

vigor. 4 ed. São Paulo: Revista dos Tribunais, p. 1045). Com efeito, não se 

prestam os embargos de declaração a lograr efeito infringente, 

modificando o julgado para adequá-lo ao entendimento esposado pelo 

embargante. Na verdade, a existência efetiva de omissões, obscuridades 

ou contradições é que delimita o núcleo jurídico dos embargos 

declaratórios, objetivando, essencialmente, a complementação do 

julgamento, expungindo da prestação jurisdicional aquelas máculas. No 

caso dos autos, a análise dos argumentos expendidos pelo embargante 

resultaria na revisão da decisão prolatada pelo juízo de 1º grau agindo 

como se fosse o competente para rever as decisões proferidas pelo 

órgão da mesma instância de piso no intuito de modificá-la, sem ao menos 

trazer aos autos fatos novos que demonstrassem a necessidade de 

reanalise da decisão. Assim sendo, se a parte discorda dos fundamentos 

expostos na decisão cumpre-lhe questioná-los na via recursal própria não 

se prestando os embargos declaratórios para rediscussão da matéria 

objeto da lide. Ante o exposto, conheço e nego provimento aos embargos 

de declaração opostos, nos termos do artigo 1.022 do Código de Processo 

Civil. Determino que se intime a parte autora para proceder com o 

recolhimento das custas processuais, no prazo de 05 dias, sob a pena de 

indeferimento da inicial. Decorrido o prazo ou com a manifestação das 

partes, tornem os autos conclusos. Paranatinga/MT, data registrada no 

sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-269 INVENTÁRIO

Processo Número: 1000285-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EURACY RAMOS DA VEIGA (REQUERENTE)

PETERSON VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

PERCIVAL VEIGA CAMPOS (REQUERENTE)

THAIS VEIGA DE CAMPOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

ERIC RITTER OAB - MT5397/B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

PERIVAL MATOS CAMPOS (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado a parte 

autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, (i) retificar o valor da causa e, 

após, comprove o recolhimento das custas processuais no prazo de 30 

(trinta) dias, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito, nos termos do artigo 456 da C.N.G.C.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001218-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

SANDRA MARISA FONTANA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FABRICIO MIOTTO OAB - MT0006862A-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000988-59.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EVILAZIO PEREIRA DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001400-53.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCO DAS CHAGAS DA CONCEICAO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001379-77.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JORDANE DE ABREU (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001022-34.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LEDI DE FATIMA SABADIN SCARIOT (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANAIZA APARECIDA MARQUES FREITAS OAB - MT24086/O 

(ADVOGADO(A))

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REQUERIDO)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000042-19.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA NILCE RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

BARBARA ANICE ISRAEL RIBEIRO OAB - 082.757.438-00 

(REPRESENTANTE)

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001037-03.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

PAULO CESAR MARTINS DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000080-65.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO NONATO FERREIRA FILHO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000228-76.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RAMON DA SILVA RIBEIRO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001506-15.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

RICHARD PAULO SILVA SOUZA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001425-66.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

URBANO PAULINO DA SILVA ALMEIDA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL
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Processo Número: 1001027-56.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZELIA FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELLY FERNANDA MELCHERT OAB - MT0018610A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001326-33.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDETE DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimado as partes, 

para no prazo de 10 dias, manifestarem acerca do Laudo Pericial do Perito 

Drº Reinaldo Prestes Neto, CRM 5329/MT.

Intimação Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1001374-89.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO JOSE DA SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO VINHA BITTAR OAB - MT14370-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

APARECIDO LEMES BATISTA (REQUERIDO)

 

CERTIDÃO DE IMPULSIONAMENTO Nos termos da Legislação vigente e 

Provimento nº 56/2007-CGJ, bem como da Portaria n.º 02/2016-GAB, 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que seja intimada a parte 

autora acerca da decisão retro, bem como para, no prazo de 10 (dez) 

dias, a efetuar o pagamento da diligência do Sr. Oficial de Justiça, para 

cumprimento do mandado ou ofereça meios para o cumprimento, emitindo 

guia para localidade a ser cumprido o mandado. Em caso de dúvida acerca 

do local ou região em que deverá ser emitida a guia entrar em contato com 

a Central de Mandados desta Comarca. Informo ainda que a guia deverá 

ser efetuada através do site www.tjmt.jus.br - Emissão de Guias Online - 

Diligência - Emissão de Guia de Diligência, encaminhado a este Juízo o 

comprovante de pagamento ORIGINAL, nos termos da CNGC e a guia de 

recolhimento

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000832-03.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS NUNES GARCIA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO BATISTA ANTONIOLO OAB - MT0014281A (ADVOGADO(A))

ELIANA NUCCI ENSIDES OAB - MT0014014S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000832-03.2020.8.11.0044 VISTO, Trata-se de ação 

previdenciária ajuizada por CARLOS NUNES GARCIA em face do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS, ambos devidamente 

qualificados nos autos. De elementar conhecimento que as petições 

iniciais deverão atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do 

novo Código de Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de 

admissibilidade e recebimento, promova o impulso necessário, de modo a 

formar a lide. Para tanto, deverá a parte autora atentar-se para o 

cumprimento de tais pressupostos, o que não é o caso dos autos. Isto 

porque a parte requerente não apresentou aos autos o comprovante de 

seu endereço. Com efeito, não é dado à parte autora, sob o manto da 

competência relativa, a escolha aleatória de uma comarca para o 

ajuizamento da ação, sob pena de violação ao princípio do Juiz Natural, 

previsto na Constituição Federal do Brasil. A propósito, ADA PELLEGRINI 

GRINOVER adverte que “o princípio do juiz natural, além de um direito 

subjetivo da parte, é uma garantia da própria jurisdição, pois sem um juiz 

natural não há jurisdição possível” (CINTRA, Antônio Carlos de Araújo, 

GRINOVER, Ada Pellegrini, DINAMARCO, Cândido Rangel. Teoria geral do 

processo. 19. ed.São Paulo: Malheiros, 2003. p. 131). Não se pode olvidar, 

ainda, que por força da norma contida no art. 139 do novo Código de 

Processo Civil, compete ao juiz prevenir ou reprimir qualquer ato contrário 

à dignidade da justiça, e a violação do princípio do Juiz Natural é um ato 

contrário à dignidade da justiça. Portanto, imperiosa a emenda da inicial, 

nos termos do art. 321 do supramencionado Codex, sob pena de 

indeferimento da mesma. Diante do exposto, intime-se a parte autora para, 

no prazo de 15 (quinze) dias, acostar aos autos comprovante idôneo de 

residência, sob pena de indeferimento da inicial e, consequente, extinção 

do feito sem resolução do mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. 

Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito 

em Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-14 CARTA PRECATÓRIA CÍVEL

Processo Número: 1000833-85.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO CREDICITRUS 

(REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

PAULO ROBERTO JOAQUIM DOS REIS OAB - SP23134 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CARLITO ANTONIO JAQUETTO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Recebo a Carta Precatória, uma vez que preenche os requisitos do 

artigo 260 e ss. do NCPC. Dê-se o devido cumprimento à missiva, servindo 

a cópia como mandado. Após, devolva-se ao juízo deprecante, com 

nossas homenagens. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data 

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000844-85.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS VALE 

DO CERRADO - SICREDI VALE DO CERRADO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO ALVES PUGA OAB - MT5058-O (ADVOGADO(A))

ANDRESSA ARMELIN OAB - MT0018776S-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SEBASTIAO DOS REIS FLORENTINO (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 1000844-85.2018.811.0044 VISTO, Trata-se de Execução de 

Título Extrajudicial em que o exequente requer seja procedida a citação por 

edital da parte executada, uma vez que a não fora encontrado para ser 

citado pessoalmente. Compulsando os autos, vislumbra-se que não houve 

comprovação de que a parte autora exauriu todos os esforços no sentido 

de informar o endereço do executado, pois não há sequer prova de que 

diligenciou junto aos órgãos dos quais tem acesso, comprovando que 

tentou obter alguma informação pertinente. Ressalta-se, ainda, que 

somente se comprovado que efetivamente não se logrou êxito na 

localização de endereços, tal como com a negativa de eventual empresa 

em fornecê-lo, é que poderá a parte se utilizar do aparato judicial para 

obter tal informação, bem como, expedir edital de citação do mesmo. Posto 

isto, indefiro o pedido de citação por edital. Por outro lado, intime-se o 

exequente para informar o endereço do requerido, no prazo de 10 (dez) 

dias, informando-o nos autos, sob pena de extinção do processo sem 

resolução de mérito. Cumpra-se, expedindo o necessário. Data registrada 

no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de direito em substituição 

legal

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A):
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 Cod. Proc.: 87342 Nr: 1111-74.2018.811.0044

 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: Moncas Cardozo da Silva

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Eliana Nucci Ensides - 

OAB:14014-B/MT, João Batista Antoniolo - OAB:14.281-B/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Nos termos da Portaria nº 01/2019/GAB da Segunda Vara desta comarca. 

IMPULSIONO estes autos com a finalidade de que sejam intimado as 

partes, para no prazo de 15 dias, manifestar acerca do retorno dos Autos.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000840-77.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LOURDES ROCHA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

SABRINA MIRANDA BRITO OAB - MT0022125A-B (ADVOGADO(A))

VINICIUS DE MORAIS OLIVEIRA OAB - GO0034487A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

Processo nº 10000840-77.2020.811.0044 VISTO, Cuida-se de ação de 

concessão de benefício de prestação continuada com pedido de tutela de 

urgência ajuizada por LOURDES ROCHA DA SILVA em face de INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. 

Em síntese, sustenta a requerente que é portadora de doença mental 

grave e não aufere ganhos superiores a ¼ do salário mínimo per capita, 

assim postula seja concedida a tutela de urgência para determinar à 

autarquia ré a imediata implantação do benefício, o qual, sequer, ainda foi 

analisado na seara administrativa. De início, cumpre registrar que se 

afigura perfeitamente admissível, sobretudo nas causas que versem a 

respeito de benefício previdenciário, a concessão da tutela de urgência, 

desde que restem configurados os requisitos elencados pelo art. 300 do 

NCPC, porquanto se está a cuidar de verba de natureza essencialmente 

alimentar. É que a regra inserta na Lei nº 9.494/97 não é de cunho 

absoluto, devendo ser mitigada à luz das circunstâncias que envolvem o 

caso concreto (Precedente STJ: AgRg no Ag 1230687/RJ, 6ª Turma, Rel. 

Min. Maria Thereza de Assis Moura, j. 06.12.2011). Contudo, é 

imprescindível a demonstração, de plano, dos requisitos necessários para 

o deferimento. No caso dos autos, a tutela de urgência requestada possui 

caráter antecipatório. Ora, é cediço que o instituto da tutela de urgência 

antecipada visa adiantar os efeitos da sentença, entregando a parte 

autora à própria pretensão deduzida em juízo, tratando-se, portanto, de 

tutela com caráter nitidamente satisfativo, já que através dela a parte 

requerente não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, 

mas, desde logo, obter a satisfação provisória do direito. Ocorre que, da 

análise perfunctória das provas colacionadas aos autos, verifica-se que 

não deve prosperar o pedido de antecipação dos efeitos da tutela. E o 

primeiro argumento a dar suporte a tal assertiva é o fato de que os 

documentos apresentados não comprovam a miserabilidade da autora. Por 

conseguinte, a ausência de tal requisito, por si só, demonstra a 

inexistência do fumus boni iuris. Na mesma toada, a autora não se 

desincumbiu do ônus de comprovar a presença do periculum in mora, uma 

vez que os argumentos dispensados são meramente genéricos, não 

estando instruídos documentos robustos que os convirjam. Sendo assim, 

não há como, pelo menos neste momento processual, aferir que a parte 

autora realmente faz jus ao benefício pleiteado junto ao INSS, e, por tal 

razão, a presença da probabilidade do direito e do dano ou risco ao 

resultado útil do processo, motivo pelo qual indefiro o pedido de 

concessão da tutela de urgência. No mais, uma vez que no caso dos 

autos não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

mediante a remessa dos autos de forma eletrônica, consoante preceitua o 

art. 183, § 1º, do NCPC, para que responda a presente ação, no prazo de 

30 (trinta) dias (art. 183 do NCPC – dobro), se quiser. Por outro lado, 

vislumbra-se a impossibilidade de proceder com o imediato agendamento 

da perícia, em atenção ao disposto na Portaria Conjunta 247/2020-TJMT 

que dispõe sobre medidas temporárias de prevenção ao contágio pelo 

COVID-19 (Novo Coronavírus), no âmbito do Poder Judiciário de Mato 

Grosso. Desta feita, determino sejam os autos mantidos na secretaria 

enquanto perdurar o período de quarentena imposto e, após, sejam os 

autos remetidos ao gabinete para nomeação de perito e agendamento da 

perícia técnica. Em tempo, para a realização do estudo psicossocial, 

nomeio a equipe multidisciplinar deste juízo, assinalando o prazo máximo 

de 30 (trinta) dias para a entrega do respectivo estudo, observando os 

questionamentos formulados pelas partes. Por fim, defiro os benefícios da 

gratuidade da justiça à parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e 

arts. 98 e ss. do NCPC. Cumpra-se, expedindo o necessário e com as 

cautelas de estilo. Data registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga 

Carlota Juiz de direito em substituição legal

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000838-10.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VILMAR CRACO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WELTON ESTEVES OAB - MT0011924A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

VISTO, Da análise da petição inicial verifico que estão preenchidos os 

requisitos do artigo 319 do novel Código de Processo Civil, assim como foi 

observada a determinação posta no artigo 320 do mesmo diploma legal. 

Desta forma, não sendo o caso de aplicação do disposto no artigo 330 do 

novo Código de Processo Civil, com fundamento no disposto no artigo 334 

do mesmo codex, recebo a petição inicial. Uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (NCPC art. 334, §4º), cite-se o réu, 

observando o que preceitua o art. 246, § § 1º e 2º, do NCPC para que 

responda a presente ação, no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC – 

dobro), se quiser. Por fim, defiro os benefícios da gratuidade da justiça à 

parte requerente nos termos da Lei n° 1.060/50 e arts. 98 e ss. do CPC. 

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

registrada no sistema. Fabrício Sávio da Veiga Carlota Juiz de Direito em 

Substituição Legal

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000088-13.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDSON BARBOSA DOMINGOS (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

Alexandre Miranda Lima OAB - MT13241-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000088-13.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: EDSON BARBOSA DOMINGOS 

EXECUTADO: OI S/A Vistos. Manifeste-se a parte exequente acerca da 

petição de ID 31500854 em 15 dias. Cumpra-se. PARANATINGA, data 

registrada no sistema. Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1001297-46.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROGERIO SILVA DE MIRANDA (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)

Magistrado(s):
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FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1001297-46.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ROGERIO SILVA DE MIRANDA 

REQUERIDO: ESTADO DE MATO GROSSO Vistos. Intime-se a parte autora 

para, querendo, apresentar impugnação a contestação, em 15 dias. 

Cumpra-se. PARANATINGA, data lançada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000014-56.2017.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ELIETE DAVID MACEDO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

SIMONE ZONARI LETCHACOSKI OAB - PR18445-O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000014-56.2017.8.11.0044. EXEQUENTE: ELIETE DAVID MACEDO 

EXECUTADO: SOCIEDADE TECNICA EDUCACIONAL DA LAPA S/A Vistos. 

Intime-se a parte autora para se manifestar acerca da petição ID 

31489992, em 15 dias, visando oportunizar o contraditório e ampla defesa. 

Cumpra-se. PARANATINGA, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Despacho Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000981-33.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ALBERTO ALMEIDA LIMA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

OI S/A (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA OAB - MT13245-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA DESPACHO Processo: 

1000981-33.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: CARLOS ALBERTO ALMEIDA 

LIMA EXECUTADO: OI S/A Manifeste-se a parte exequente acerca da 

petição de ID 31558461 em 15 dias. PARANATINGA, 28 de abril de 2020. 

Fabricio Sávio da Veiga Carlota Juiz(a) de Direito

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001509-67.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDA DELA JUSTINA OAB - MT24853/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

CERTIDÃO - Nos termos da Legislação vigente e do Provimento nº 55/2007 

- CGJ, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a advogada da 

parte autora dos termos da r. decisão proferida no ID 31363771.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 8010658-70.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA PEREIRA DE OLIVEIRA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BERTOLINA ALVES DE LIMA OAB - MT11165/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JAMILO WILSON ZEITUNE DE PAULA SILVEIRA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EVANDRO SILVA SALVADOR OAB - MT0010773S (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PARANATINGA JUIZADO ESPECIAL DECISÃO Autos n. 

8010658-70.2016.8.11.0044. Vistos etc. Trata-se de reiteração de 

bloqueio de valores via BACENJUD, sendo que a última tentativa ocorreu 

em 22/04/2020 (Id. 31412919), sem que a exequente comprovasse que 

esgotou os meios colocados a sua disposição para localização de bens, 

indo de encontro com o principio da razoabilidade, motivo pelo qual o 

indefiro. Julgado neste sentido: AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO 

MONITÓRIA CONVERTIDA EM EXECUÇÃO - PENHORA VIA SISTEMA 

BACENJUD – REITERAÇÃO DO BLOQUEIO ELETRÔNICO DE VALORES - 

PRINCÍPIO DA RAZOABILIDADE – FALTA DE COMPROVAÇÃO DE NOVAS 

DILIGÊNCIAS ADOTADAS PELO CREDOR NO INTERESSE DE LOCALIZAR 

BENS PASSÍVEIS DE PENHORA – DECISÃO MANTIDA – RECURSO 

DESPROVIDO. “1. O Superior Tribunal de Justiça já se manifestou acerca 

da possibilidade de reiteração do pedido de penhora eletrônica, via 

sistema Bacenjud, desde que observado o princípio da razoabilidade. 2. 

Este Tribunal Superior já se manifestou no sentido de que a reiteração , ao 

juízo, das diligências relacionadas à localização de bens pelo sistema 

Bacen -Jud depende de motivação expressa da exequente, sob pena de 

onerar o juízo com providências que cabem ao autor da demanda (AgRg 

no REsp. 1.254.129/RJ, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 9.2.2012). 

3. Verifica-se que o exequente não trouxe qualquer fato novo que 

justificasse o deferimento da constrição requerida”. (STJ - Primeira Turma 

- AgRg no REsp 1511575/SC - Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA 

FILHO - Julgado em 19/02/2019 - DJe 25/02/2019) (N.U 

1002010-56.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO 

PRIVADO, JOAO FERREIRA FILHO, Primeira Câmara de Direito Privado, 

Julgado em 28/01/2020, Publicado no DJE 04/02/2020) Intime-se a 

exequente para que indique bens passiveis de penhora ou requeira o que 

de direito no prazo de 15 dias. Cumpra-se. Paranatinga, data registrada no 

sistema. Fabricio Savio da Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000108-67.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

JEFERSON PONTES DA SILVA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

PODER JUDICIÁRIO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

P A R A N A T I N G A  J U I Z A D O  E S P E C I A L  P r o c e s s o  n . 

1000108-67.2018.8.11.0044. Vistos. Em razão do atual precedente fixado 

pela Corte Especial do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito 

ao rito dos recursos repetitivos, defiro o pedido de INFOJUD de ID n. 

31495484. Vejamos o seguinte julgado: PROCESSUAL CIVIL. OFENSA AO 

ART. 1.022 DO CPC/2015 NÃO DEMONSTRADA. SISTEMA INFOJUD. 

ESGOTAMENTO DE DILIGÊNCIAS. DESNECESSIDADE. RECURSO ESPECIAL 

PROVIDO. 1. Não se configura a alegada ofensa ao artigo 1.022 do Código 

de Processo Civil de 2015, uma vez que o Tribunal de origem julgou 

integralmente a lide e solucionou, de maneira amplamente fundamentada, a 

controvérsia, tal como lhe foi apresentada. 2. Cuida-se, na origem, de 

Agravo de Instrumento interposto pela Departamento Nacional de 

Infraestrutura de Transportes - DNIT, contra decisão que indeferiu pedido 

de consulta, por meio do sistema Infojud, de informações patrimoniais 

existentes em nome do executado. 3. O Tribunal a quo deu parcial 

provimento ao Agravo de Instrumento restringindo acesso apenas ao 

BacenJud. 4. Contudo, esclareça-se que esta "Corte, em precedentes 

submetidos ao rito do art. 543-C, firmou entendimento segundo o qual é 

desnecessário o esgotamento das diligências na busca de bens a serem 

penhorados a fim de autorizar-se a penhora on line (sistemas BACEN-JUD, 
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RENAJUD ou INFOJUD), em execução civil ou execução fiscal". (AgInt no 

REsp 1.184.039/MG, Rel. Ministra Regina Helena Costa, Primeira Turma, 

DJe 4/4/2017) (grifo acrescentado). 5. Ademais, o STJ posiciona-se no 

sentido de que o entendimento adotado para o Bacenjud deve ser aplicado 

ao Renajud e ao Infojud, haja vista que são meios colocados à disposição 

dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens aptos a 

satisfazer os créditos executados. (...). 6. Atualmente, a questão se 

encontra pacificada, nos termos do precedente fixado pela Corte Especial 

do STJ, no julgamento do REsp 1.112.943/MA, sujeito ao rito dos recursos 

repetitivos. 7. Recurso Especial parcialmente provido. (REsp 1735675/PR, 

Rel. Ministro HERMAN BENJAMIN, SEGUNDA TURMA, julgado em 

12/06/2018, DJe 23/11/2018) (grifo nosso). Ante o exposto, proceda-se, à 

consulta por meio do Sistema INFOJUD a fim de obter informações acerca 

da ultima declaração de renda, com o fito de se apurar a existência ou não 

de bens passíveis de penhora. Ressalte-se que as cópias das 

declarações deverão ser mantidas em arquivo específico, visando o 

resguardo do sigilo fiscal do devedor, podendo ser manuseado apenas 

pelas partes e pelo Magistrado, com o fim exclusivo de averiguar a 

existência ou não de bens passíveis de penhora. Juntadas as 

informações, intime-se o exequente para se manifestar no prazo de 10 

(dez) dias, sob pena de arquivamento do feito. Expeça-se o necessário. 

Cumpra-se. Paranatinga/MT, data registrada no sistema. Fabrício Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000883-48.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE ANTONIO DE ASSIS NETO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

A D P DE SOUZA REIS - ELETRONICOS - ME (EXECUTADO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO COMARCA DE 

PARANATINGA JUIZADO ESPECIAL DECISÃO Autos n. 

1000883-48.2019.8.11.0044. Vistos. 1. Intime-se a parte devedora – nos 

moldes do artigo 513, § 2º do CPC – para proceder ao cumprimento 

espontâneo da sentença/acórdão, no prazo de 15 (quinze) dias – prazo 

que será contado em dobro na hipótese de os executados possuírem 

diferentes procuradores (CPC, artigo 525, § 3º c/c 229) e não tratar-se de 

processo eletrônico (CPC, artigo 229, § 2º) – sob pena de ser acrescida 

multa de dez por cento ao valor devido, bem como honorários advocatícios 

de dez por cento, conforme dispõe o art. 523, § 1º do CPC. Fica a parte 

executada advertida de que, transcorrido o prazo previsto no art. 523 sem 

o pagamento voluntário, inicia-se o prazo de 15 (quinze) dias para que, 

independentemente de penhora ou nova intimação, apresente, nos 

próprios autos, sua impugnação (CPC, artigo 525). Nos termos do artigo 

525, § 6º do CPC, a apresentação de impugnação não impede a prática 

dos atos executivos, inclusive os de expropriação, podendo o juiz, a 

requerimento do executado e desde que garantido o juízo com penhora, 

caução ou depósito suficientes, atribuir-lhe efeito suspensivo, se seus 

fundamentos forem relevantes e se o prosseguimento da execução for 

manifestamente suscetível de causar ao executado grave dano de difícil 

ou incerta reparação. Certificado o trânsito em julgado da decisão e 

transcorrido o prazo do art. 523, mediante o recolhimento das respectivas 

taxas, a parte exequente poderá requerer diretamente à Secretaria a 

expedição de certidão, nos termos do art. 517 do CPC, que servirá também 

aos fins previstos no art. 782, § 3º, todos do Código de Processo Civil. 2. 

Realizado o pagamento, expeça-se o necessário para o levantamento ou 

conversão em renda do valor depositado. Efetuado o pagamento parcial 

no prazo previsto no item 1, a multa e os honorários incidirão sobre o 

restante. Satisfeito o débito e pagas as custas (se for o caso), ou sendo 

estas de valor inferior ao mínimo para inscrição em dívida ativa, 

arquivem-se os autos. 3. Não realizado o pagamento, aplico a multa de dez 

por cento e, nos termos da Súmula 517 do STJ e art. 523, § 1º do CPC, 

arbitro honorários advocatícios de dez por cento. 4. Não realizado o 

pagamento, determino a penhora via sistema BACENJUD. Tratando-se de 

penhora de valor ínfimo, fica desde já autorizado o seu desbloqueio. 5. Se 

infrutífera ou insuficiente a medida anterior, determino a penhora de 

veículos em nome do(s) Executado(s) por meio do Sistema RENAJUD. 

Caso localizado algum veículo, expeça-se mandado de Avaliação, 

Intimação e Depósito, devendo o executado ser cientificado acerca da sua 

nomeação como depositário do bem penhorado, de modo que deverá zelar 

pela sua conservação, sob pena de responder pelos prejuízos causados, 

conforme dicção do art. 161, § único, do CPC. 6. Se ainda não saldado o 

débito, proceda a Secretaria à consulta ao Sistema INFOJUD, a fim de se 

obter as Declarações de Imposto de Renda da parte Executada relativas 

aos 02 (dois) últimos anos. Em sendo positiva a consulta, estes autos 

deverão tramitar em regime de sigilo, devendo a cautela ser anotada na 

capa dos autos e registrada no sistema processual. 7. Havendo bem(ns) 

nas declarações, expeça-se o necessário para penhorá-lo(s). Caso 

contrário, intime-se a parte Exequente para ciência e para requerer o que 

de direito no prazo de 30 (trinta) dias, sob pena de arquivamento. Nada 

requerido pela parte Exequente, arquivem-se aos autos. 8. Realizada(s) 

penhora(s), intime-se a parte Executada na pessoa de seu advogado (art. 

841, § 1º do CPC) ou, na falta deste, o seu representante legal, ou – se 

não houver constituído advogado nos autos – pessoalmente, de 

preferência por via postal (artigo 841, § 2º do CPC). Nos termos do artigo 

841, § 4º do CPC, será considerada realizada a intimação pela via postal 

quando o executado mudar de endereço sem prévia comunicação ao 

juízo, fluindo os prazos a partir da juntada aos autos do comprovante de 

entrega da correspondência no primitivo endereço (parágrafo único do art. 

274). 9. Não havendo impugnação, serão levadas a efeito as medidas 

necessárias para a transferência da propriedade do(s) bem(ns) para a 

parte Exequente. Paranatinga, data lançada no sistema. Fabricio Sávio da 

Veiga Carlota Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001807-59.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSA MARIA DE LIMA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001807-59.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ROSA MARIA DE LIMA 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da 

Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se 

autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, 

HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente 

feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, 

alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-617 CONTESTAÇÃO EM FORO DIVERSO

Processo Número: 1001664-70.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ORIVALDO ARAUJO SILVA FILHO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

NIVALDO PEREIRA DA SILVA OAB - MT17795/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JIZELE SANTANA SIQUEIRA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001664-70.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ORIVALDO ARAUJO SILVA 

FILHO REQUERIDO: JIZELE SANTANA SIQUEIRA Vistos, etc. A parte 

autora peticionou solicitando a desistência da demanda. Desta forma, não 

vislumbro prejuízos quanto ao pedido de desistência. Nos termos do 

estatuído no artigo 200, parágrafo único, do NCPC, a desistência da ação 

somente produz seus efeitos após a homologação Judicial. Ante o 

exposto, para que produza os seus jurídicos e legais efeitos, opino pela 

HOMOLOGAÇÃO DO PEDIDO DE DESISTÊNCIA desta reclamação, e, em 

consequência, JULGO EXTINTO este feito, sem exame do mérito, com 

fulcro no disposto artigo 485, inciso VIII, do Novo Código de Processo Civil. 

Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos com 

as anotações e cautelas legais. À consideração da Excelentíssimo Juiz de 

Direito do Juizado para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 

9.099/95. Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. 

Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para 

que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz 

Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o 

necessário com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo 

com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO 

DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000025-80.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ALFREDO RIBEIRO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROMARIA PEREIRA DA COSTA LEAO OAB - MT24305/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

EDUARDO CHALFIN OAB - MT20332-A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000025-80.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ALFREDO RIBEIRO DA SILVA 

REQUERIDO: MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Decido. Trata-se de AÇÃO DE RESTITUIÇÃO DE VALOR C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS proposta por ALFREDO RIBEIRO DA 

SILVA em face de MERCADOPAGO COM. REPRESENTACAO LTDA. Aduz 

o reclamante que foi oferecido um empréstimo pessoal através das redes 

sociais, por meio da empresa INTERFAN. Informa que para ser beneficiado 

do empréstimo, deveria pagar um valor, a título de seguro. Informa que o 

boleto do referido seguro consta como beneficiário o Réu. Informa que 

além do boleto, efetuou um depósito em favor de terceiro, na lotérica. 

Então, percebeu que tinha sido vítima de golpe, conforme narra na inicial. 

Pelos documentos que junta à inicial, afirma a tese de que a empresa-Ré é 

a beneficiada do referido golpe, requer a restituição dos valores pagos, 

acrescidos de dano moral. A Ré sustenta a incompetência deste Juízo, 

aduzindo se tratar de matéria de natureza criminal. Apesar de vislumbrar a 

ocorrência, em tese, do crime de estelionato, não é isso que se pleiteia na 

inicial. Rejeito a preliminar. A Ré sustenta soerge também preliminar de 

ilegitimidade passiva. No entanto, entendo que a legitimidade se confunde 

com o mérito. Razão pela qual, afasto tal preliminar soerguida. No mérito, a 

Ré sustenta ausência de culpa pelo fato que lhe foi imputado. De fato, 

verifico que a Ré é a emissora do boleto em questão (ID n.27973692). 

Todavia, verifico que a Ré trabalha como intermediadora dos pagamentos, 

o que afasta sua responsabilidade na cadeia de consumo pelos produtos 

adquiridos virtualmente. No caso, ainda que se tenha verificado alguma 

fraude, esta deve ser solucionada entre o autor e o responsável pelo 

boleto (Financeira Interfan). Ademais, diferentemente do que narra o autor, 

a empresa Ré e a referida financeira, não formam um grupo econômico. É 

cediço, no estudo da teoria geral do processo civil, que para a formação 

da lide processual, faz-se necessário o preenchimento de determinadas 

condições, também conhecidas como condições da ação. Não obstante o 

Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, 

este não tem caráter absoluto. No caso, negando a empresa reclamada os 

referidos fatos, não cabe inversão do ônus da prova, porque não se pode 

exigir da ré a produção de prova negativa, tendo em vista se afigurar 

impossível provar-se a não ocorrência de um determinado fato. No caso, 

verifica-se que houve falta de diligência da parte autora, que acabou 

vítima de fraude, por terceiros através de tentativa de realizar um 

empréstimo pessoal. Não havendo nenhuma responsabilidade da Ré. 

Assim, ante a ausência de provas em contrário, presume-se verdadeira a 

versão apresentada pela reclamada. Pelo exposto, julgo improcedentes as 

pretensões deduzidas na inicial. Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000992-62.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

DOMINGOS VIANA DE SOUSA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EVALDO LUCIO DA SILVA OAB - MT10462-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000992-62.2019.8.11.0044. EXEQUENTE: DOMINGOS VIANA DE SOUSA 

EXECUTADO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Compulsando os 

autos, verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo juntado 

aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, 

para que produza seus jurídicos e legais efeitos. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido, conforme manifestação do executado. Com efeito, disciplina o 

art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000526-05.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EDINALDO PEDRO FERREIRA DA SILVA FILHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO GOMES DE ALMEIDA NETO OAB - MT18314-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CABETTE DE ANDRADE OAB - MT0009889A-B 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 
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1000526-05.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: EDINALDO PEDRO FERREIRA 

DA SILVA FILHO EXECUTADO: IUNI EDUCACIONAL S/A. Vistos, etc. 

Dispensado o relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. 

Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos. Analisando os autos, verifico que o objeto da presente execução 

se encontra devidamente adimplido, conforme manifestação do executado. 

Com efeito, disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a 

extinção da execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No 

caso, restou demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, 

considerando que os valores se encontram devidamente quitados, razão 

pela qual, a extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, 

opino pela EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com 

fundamento no art. 924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. 

Arquive-se. À consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado 

para homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000074-92.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSIANE ALVES ROCHA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FELIPE LUIZ ALENCAR VILAROUCA OAB - MT19194-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFONICA BRASIL S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000074-92.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: ROSIANE ALVES ROCHA 

EXECUTADO: TELEFONICA BRASIL S.A. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido, conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À 

consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000693-85.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME (REQUERENTE)

SUELI MIZUE MIAKI SCHULA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

SILVANA GREGÓRIO LIMA OAB - MT0009539A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATHEUS MULLER MENEZES (REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000693-85.2019.8.11.0044. REQUERENTE: SUELI MIZUE MIAKI SCHULA, 

COMERCIO DE CALCADOS MIAKI LTDA - ME REQUERIDO: MATHEUS 

MULLER MENEZES Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com fulcro 

no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, verifiquei 

as partes se autocompuseram, conforme termo juntado aos autos. Ante o 

exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para que produza 

seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o 

presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, 

inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido 

arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. Projeto de 

sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei 

nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001337-28.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VALTEIR PEREIRA DA SILVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001337-28.2019.8.11.0044. REQUERENTE: VALTEIR PEREIRA DA 

SILVEIRA REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE, BANCO SANTANDER (BRASIL) S/A Vistos, etc. 

Deixo de apresentar o relatório com fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. 

Decido. Compulsando os autos, verifiquei as partes se autocompuseram, 

conforme termo juntado aos autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O 

ACORDO mediante sentença, para que produza seus jurídicos e legais 

efeitos, e, em consequência JULGO EXTINTO o presente feito, com 

julgamento de mérito, face ao disposto no artigo 487, inciso III, alínea b, do 

CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo requerido arquivem-se os autos 

com as anotações e cautelas legais. Projeto de sentença sujeito à 

homologação do MM. Juiz Togado, conforme art. 40, Lei nº. 9.099/95. 

Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz 

Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o 

projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da 

Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas de 

estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data 

da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001156-27.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

MARCELO CORREA DA COSTA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 73043540115 (REQUERIDO)

AYMORE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JOAO THOMAZ PRAZERES GONDIM OAB - RJ0062192A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001156-27.2019.8.11.0044. REQUERENTE: MARCELO CORREA DA 

COSTA REQUERIDO: ROGERIO DIEGO ARAUJO MANTOVANI 

73043540115, AYMORE Vistos, etc. Deixo de apresentar o relatório com 

fulcro no artigo 38 da Lei nº 9.099/95. Decido. Compulsando os autos, 

verifiquei as partes se autocompuseram, conforme termo juntado aos 

autos. Ante o exposto, HOMOLOGO O ACORDO mediante sentença, para 

que produza seus jurídicos e legais efeitos, e, em consequência JULGO 

EXTINTO o presente feito, com julgamento de mérito, face ao disposto no 

artigo 487, inciso III, alínea b, do CPC. Preclusa a via recursal, nada sendo 

requerido arquivem-se os autos com as anotações e cautelas legais. 

Projeto de sentença sujeito à homologação do MM. Juiz Togado, conforme 

art. 40, Lei nº. 9.099/95. Publique-se. Intimem-se. Cumpra-se. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001677-69.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSANGELA SUZUKI FILIPIN (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

elysson galvão suzuki filipin de sena OAB - MT13997/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001677-69.2019.8.11.0044. REQUERENTE: ROSANGELA SUZUKI FILIPIN 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

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

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

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

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

indenização por danos morais, proposta por ROSANGELA SUZUKI FILIPIN 

em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

diante de suposto lançamento indevido de seu nome nos cadastros 

restritivos de crédito, vários débitos junto com a Ré, totalizando o valor de 

R$ 160,37 (cento e sessenta reais e trinta e sete centavos). Fundamento 

e decido. Inexistindo preliminares, passo a analisar o MÉRITO da causa. 

Pois bem. Consigno cuidar-se de relação de consumo. As condições 

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

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

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

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

Incumbe à reclamada provar a veracidade de seus alegados na qualidade 

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

seja porque a sua assertiva é fato extintivo de direito, nos termos do art. 

373, inciso II, do CPC. A parte reclamada não compareceu à audiência de 

conciliação (ID n. 30298140), apesar de devidamente citada e intimada 

eletronicamente (ID n. 4162292), razão pela qual entendo que a 

decretação da sua revelia no presente caso é medida de rigor nos termos 

do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 344 do CPC. Assim, tenho que a 

demandada utilizou-se indevidamente e sem cautela dos dados da parte 

autora, sem confirmar a veracidade das informações que lhe foram 

repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu erro ao providenciar a 

contratação em nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu 

nome em cadastro de negativados, com fundamento em falta de 

pagamento. A reparação do dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 

5º, da Constituição Federal, como pelo art. 186, do Código Civil, bem como 

pelo art. 6°, inciso VI, do Código de Defesa do Consumidor, e não pode 

deixar de ser observada, uma vez que no presente caso restou patente a 

desídia da requerida. A responsabilidade da empresa reclamada como 

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

assim dispõe: O fornecedor de serviços responde, independentemente da 

existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos 

consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como 

por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos. 

No que tange ao quantum indenizatório, insta ressaltar que para a fixação 

do dano moral à vista da inexistência de critérios legais e 

pré-estabelecidos para o seu arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu 

prudente arbítrio, estimar, atento às peculiaridades de cada caso 

concreto, um valor justo a título de indenização, tendo-se em mente os 

princípios da proporcionalidade e da razoabilidade. Assim, sopesando os 

fatos ocorridos e incontroversos nos autos, e, ainda, os critérios 

comumente utilizados pelos Tribunais para sua fixação, reputo justa e 

razoável a condenação da parte reclamada ao pagamento da importância 

de R$ 5.000,00 (cinco mil mil reais) pelos danos morais, sem que isso 

importe em enriquecimento indevido. Também, como medida de caráter 

pedagógico. ANTE O EXPOSTO, opino pela PARCIAL PROCEDÊNCIA dos 

pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 487, I do CPC, para, 

DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE RECLAMADA e para 

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

5.000,00 (cinco mil mil reais), a título de indenização por danos morais, 

saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado deverá ser 

acrescido de correção monetária pelo índice oficial - INPC/IBGE, desde o 

seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e juros legais de 1% (um 

por cento) ao mês, a partir do evento danoso (Súmula 54 STJ). 

RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor total de de R$ 160,37 

(cento e sessenta reais e trinta e sete centavos), discutidos nos autos; 

DETERMINO a exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de 

restrição de crédito, em relação unicamente a estes débitos; 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). Preclusas as vias recursais, nada sendo 

requerido, arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau 

de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000770-94.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALVO ANTUNES MACIEL (INTERESSADO)

Advogado(s) Polo Ativo:

KEVIN MICHEL SOUZA TONDORF OAB - MT23335/O (ADVOGADO(A))

KRISTHIAN BRUNO SOUZA TONDORF OAB - MT24925/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000770-94.2019.8.11.0044. INTERESSADO: ROSALVO ANTUNES 

MACIEL REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido, conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À 

consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 
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Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000213-73.2020.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

ROSICLEIDE FERREIRA PINTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

FERNANDO VAZEL BISPO DA SILVA OAB - MT24606/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000213-73.2020.8.11.0044. REQUERENTE: ROSICLEIDE FERREIRA PINTO 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S.A Vistos, etc. Dispensado relatório, com fulcro no artigo 38, da lei 

9.099/95. A parte reclamada não compareceu à audiência de conciliação 

(ID n. 30368504), apesar de devidamente citada e intimada eletronicamente 

(ID n. 29043023), razão pela qual entendo que a decretação da sua revelia 

no presente caso é medida de rigor nos termos do art. 20, caput, da lei 

9.099/95 e art. 344 do CPC. Fundamento. Decido. Trata-se de Reclamação 

na qual objetiva a Reclamante recebimento de indenização por danos 

morais sofridos e a revisão de faturas referentes aos meses cobrados a 

maior, as quais alega que com consumo muito superior à média utilizada. 

DO MÉRITO A Reclamada é fornecedora de serviços considerados 

públicos impróprios, prestados direta ou indiretamente pelo Estado, ou 

ainda, por meio de concessão, autorização ou permissão. Esta tipologia de 

serviços públicos, na lição de Adalberto Pasqualotto, estão sob a tutela do 

Código do Consumidor porque remunerados pelo pagamento de taxas ou 

tarifas (Os Serviços Públicos no Código de Defesa do Consumidor. 

Revista Direito do Consumidor. v. I, RT, p. 145). Em razão de se tratar de 

relação de consumo, estando patente a hipossuficiência do consumidor, 

onde as reclamadas estão mais aptas a provar o insucesso da demanda 

do que àquele a demonstrar a sua procedência, deve-se aplicar a 

inversão do ônus da prova elencada no art. 6º, VIII, do Código de Defesa 

do Consumidor, com o fito de proporcionar equilíbrio na relação 

processual. Diante da alegada inversão, que nada mais é do que técnica 

de julgamento incumbe à Reclamada provar a veracidade de seus 

alegações, seja na qualidade de fornecedora de serviços, seja em razão 

da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva é fato extintivo 

de direito, nos termos do art. 373, II do CPC. Destarte, apesar de a 

presente ação tratar de relação de consumo a parte Reclamante não está 

dispensada de cooperar para o deslinde do feito. Igualmente, não 

podemos confundir a inversão do ônus da prova, deferida em casos de 

hipossuficiência do consumidor, com a ausência de dever pela parte 

Reclamante de consignar ao menos indícios de suas alegações. A 

inversão do ônus da prova é técnica de julgamento. O Reclamado tem o 

ônus de provar aquilo que é apto dentro de sua realidade. Assim, a parte 

Reclamante não se furta ao dever de cooperar com o deslinde processual. 

Não se pode transformar a técnica de julgamento de inversão do ônus da 

prova em verdadeira prova diabólica, sob pena de obrigarmos a 

Reclamada a comprovar todas as nuances fáticas e legais, mesmo 

aquelas que estejam fora de sua esfera de cognição e conhecimento. A 

regra insculpida no Código de Defesa do Consumidor é clara: a defesa 

não tem que provar o ordinário, mas sim o extraordinário!. Outro não é o 

entendimento do mestre Fredie Didier Junior, que ensina: “Por outro lado, 

exigir do fornecedor, apenas por vislumbrar uma possível inversão do 

ônus da prova em seu desfavor, faça prova tanto dos fatos impeditivos, 

extintivos ou modificativos que eventualmente alegar, como de inexistência 

do fato constitutivo do direito do consumidor, é tornar legal a inversão que 

o legislador quis que fosse judicial (tanto que exigiu o preenchimento, no 

caso concreto, de certos requisitos). Segundo Cambi, o juiz, ao inverter o 

ônus da prova, deve fazê-lo sobre fato ou fatos específicos, referindo-se 

a eles expressamente. Deve evitar a inversão do ônus probandi para 

todos os fatos que beneficiam ao consumidor, de forma ampla e 

indeterminada, pois acabaria colocando sobre o fornecedor o encargo de 

provar negativa absoluta/indefinida, o que é imposição diabólica.” Pois 

bem. Nesse quadro, sob uma perspectiva processual, a Reclamada não 

logrou êxito nisso, ante a sua revelia declarada. Afirma o Reclamante que 

as faturas mensais não correspondem com a média de consumo aferida. 

Pela análise probatória dos autos, verifica-se que as contas discutidas 

encontram-se dentro da normalidade e aferição. Diante desse quadro, uma 

vez que comprovado que não houve excesso na fatura de consumo, não 

há ato ilícito e abusivo e, muito menos, dano moral, visto que eivado de 

legalidade a cobrança sendo tais fatos decorrentes do exercício regular 

de um direito por parte da Reclamada. Assim, evidenciando que não houve 

falha na prestação do serviço da Reclamada, descabida à fixação de 

indenização pelo abalo moral suportado. Ante o exposto, DECLARO O 

JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE RECLAMADA E JULGO 

IMPROCEDENTE o pedido de indenização, ante a inexistência de qualquer 

ato ofensivo, realizado pela Reclamada ou seus prepostos, capazes de 

gerar o dano moral. 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). Preclusas as vias 

recursais, nada sendo requerido, arquive-se. Sem custas e honorários 

advocatícios neste grau de jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 

9.099/95. Nos termos do art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao 

Meritíssimo Juiz Togado. Homologada, intime-se as partes através de seus 

patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001505-30.2019.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LINDOVAL PEREIRA DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLASSIR MIGUEL RIGON OAB - MT0020420A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001505-30.2019.8.11.0044. REQUERENTE: LINDOVAL PEREIRA DA 

SILVA REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A Vistos etc. Conforme inteligência do artigo 38, da Lei nº 

9.099/95, deixo de exarar o relatório. Ainda, nos termos do art. 355, inciso 

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

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

indenização por danos morais, proposta por LINDOVAL PEREIRA DA 

SILVA em face de ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE 

ENERGIA S.A. Relata a parte autora duplicidade de faturas referente ao 

medidor de energia (padrão) de nº 00002921380, Unidade consumidora 

6/1064599-2, informa que a conta de valor de R$ 524,93 (quinhentos e 

vinte e quatro reais e noventa e três centavos), com vencimento em 

24/09/2018, valor que foi negativado em 25/01/2019. Requer a 

inexigibilidade do débito e a condenação da requerida em danos morais 

pela inscrição indevida. Fundamento e decido. Inexistindo preliminares, 

passo a analisar o MÉRITO da causa. Pois bem. Consigno cuidar-se de 

relação de consumo. As condições maiores para a produção probatória, 

neste caso, estão com a reclamada; portanto, patente a hipossuficiência 

da parte reclamante e, por este motivo, aplica-se a inversão do ônus da 

prova elencada no art. 6º, inciso VIII, do CDC, com o fito de proporcionar 

equilíbrio na relação processual. Incumbe à reclamada provar a 

veracidade de seus alegados na qualidade de fornecedora de serviços, 

seja em razão da inversão do ônus da prova, seja porque a sua assertiva 

é fato extintivo de direito, nos termos do art. 373, inciso II, do CPC. A parte 

reclamada não compareceu à audiência de conciliação (ID n. 30369544), 

apesar de devidamente citada e intimada eletronicamente (ID n. 28999558), 

razão pela qual entendo que a decretação da sua revelia no presente 

caso é medida de rigor nos termos do art. 20, caput, da lei 9.099/95 e art. 

344 do CPC. Assim, tenho que a demandada utilizou-se indevidamente e 
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sem cautela dos dados da parte autora, sem confirmar a veracidade das 

informações que lhe foram repassadas, de tal sorte que indiscutível o seu 

erro ao providenciar a medição incorreta da unidade consumidora em 

nome da parte reclamante e, em seguida, inscrever seu nome em cadastro 

de negativados, com fundamento em falta de pagamento. A reparação do 

dano é garantida tanto pelo inciso X, do art. 5º, da Constituição Federal, 

como pelo art. 186, do Código Civil, bem como pelo art. 6°, inciso VI, do 

Código de Defesa do Consumidor, e não pode deixar de ser observada, 

uma vez que no presente caso restou patente a desídia da requerida. A 

responsabilidade da empresa reclamada como fornecedora de serviços é 

objetiva, nos termos do art. 14, do CDC, que assim dispõe: O fornecedor 

de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela 

reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à 

prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou 

inadequadas sobre sua fruição e riscos. No que tange ao quantum 

indenizatório, insta ressaltar que para a fixação do dano moral à vista da 

inexistência de critérios legais e pré-estabelecidos para o seu 

arbitramento incumbe, ao Juiz, por seu prudente arbítrio, estimar, atento às 

peculiaridades de cada caso concreto, um valor justo a título de 

indenização, tendo-se em mente os princípios da proporcionalidade e da 

razoabilidade. Assim, sopesando os fatos ocorridos e incontroversos nos 

autos, e, ainda, os critérios comumente utilizados pelos Tribunais para sua 

fixação, reputo justa e razoável a condenação da parte reclamada ao 

pagamento da importância de R$ 5.000,00 (cinco mil mil reais) pelos danos 

morais, sem que isso importe em enriquecimento indevido. Também, como 

medida de caráter pedagógico. ANTE O EXPOSTO, opino pela PARCIAL 

PROCEDÊNCIA dos pedidos contidos na inicial, com fundamento no art. 

487, I do CPC, para, DECLARAR O JULGAMENTO À REVELIA DA PARTE 

RECLAMADA e CONDENAR a parte reclamada a pagar a parte autora o 

valor de R$ 5.000,00 (Cinco mil reais), a título de indenização por danos 

morais, saliento que em relação aos danos morais, o valor arbitrado 

deverá ser acrescido de correção monetária pelo índice oficial - 

INPC/IBGE, desde o seu arbitramento, conforme súmula 362 do STJ, e 

juros legais de 1% (um por cento) ao mês, a partir do evento danoso 

(Súmula 54 STJ). RECONHEÇO a inexigibilidade dos débitos no valor total 

de R$ 524,93 (quinhentos e vinte e quatro reais e noventa e três 

centavos), com vencimento em 24/09/2018, inscrito nos órgãos de 

proteção ao crédito em 25/01/2019, discutidos nos autos; DETERMINO a 

exclusão definitiva do nome da Reclamante dos órgãos de restrição de 

crédito, em relação unicamente a estes débitos; 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). Preclusas as vias recursais, nada sendo requerido, 

arquive-se. Sem custas e honorários advocatícios neste grau de 

jurisdição, a teor dos artigos 54 e 55 da Lei nº. 9.099/95. Nos termos do 

art. 40 da Lei n. 9.099/95, submeto a decisão ao Meritíssimo Juiz Togado. 

Homologada, intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme 

Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam 

seus efeitos legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na 

forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário 

com as cautelas de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. 

Paranatinga-MT, data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA 

CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010391-98.2016.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

JULIANO MATTIAZZO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS VEIGA DE CAMPOS OAB - MT23859/O (ADVOGADO(A))

PETERSON VEIGA CAMPOS OAB - MT0017203A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

AMANDA BARBARA DE OLIVEIRA SODRE OAB - MT13333-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

8010391-98.2016.8.11.0044. REQUERENTE: JULIANO MATTIAZZO 

REQUERIDO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 

que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido, 

conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1001211-12.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA APARECIDA JUVENAL (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LARA MOERSCHBERGER NEDEL OAB - MT17240-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

AGUAS DE PARANATINGA LTDA. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1001211-12.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: LUZIA APARECIDA JUVENAL 

EXECUTADO: AGUAS DE PARANATINGA LTDA. Vistos, etc. Dispensado o 

relatório com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os 

autos, verifico que o objeto da presente execução se encontra 

devidamente adimplido, conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, 

disciplina o art. 924, II do Código de Processo Civil que a extinção da 

execução ocorre quando há satisfação da obrigação. No caso, restou 

demonstrado de forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando 

que os valores se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a 

extinção do feito é medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela 

EXTINÇÃO do presente cumprimento de sentença, com fundamento no art. 

924, II c/c art. 925, ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À 

consideração da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para 

homologação de acordo com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, 

intime-se as partes através de seus patronos. Guilherme Audax Cezar 

Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos 

legais, o projeto de sentença elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 

40 da Lei n. 9099/95. Cumpra-se, expedindo o necessário com as cautelas 

de estilo. Transitado em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, 

data da assinatura digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de 

Direito

Sentença Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000143-27.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

EZENIL PINHO DA SILVA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO DA SILVA SOARES CRUZ OAB - MT0021519A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000143-27.2018.8.11.0044. EXEQUENTE: EZENIL PINHO DA SILVA 

EXECUTADO: VIVO S.A. Vistos, etc. Dispensado o relatório com 

fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, verifico 
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que o objeto da presente execução se encontra devidamente adimplido, 

conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, disciplina o art. 924, II do 

Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre quando há 

satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de forma 

inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores se 

encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Arquive-se. À consideração da 

Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000054-04.2018.8.11.0044

Parte(s) Polo Ativo:

VANDERLEI MARIA DE JESUS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ROGERIO TEOPILO DA CRUZ OAB - MT21521-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO SA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

FABRICIO SAVIO DA VEIGA CARLOTA

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PARANATINGA SENTENÇA Processo: 

1000054-04.2018.8.11.0044. REQUERENTE: VANDERLEI MARIA DE JESUS 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO SA Vistos, etc. Dispensado o relatório 

com fundamento no art. 38 da Lei 9.099/1995. Analisando os autos, 

verifico que o objeto da presente execução se encontra devidamente 

adimplido, conforme certificado pela Secretaria. Com efeito, disciplina o art. 

924, II do Código de Processo Civil que a extinção da execução ocorre 

quando há satisfação da obrigação. No caso, restou demonstrado de 

forma inequívoca o adimplemento da dívida, considerando que os valores 

se encontram devidamente quitados, razão pela qual, a extinção do feito é 

medida que se impõe. Ante o exposto, opino pela EXTINÇÃO do presente 

cumprimento de sentença, com fundamento no art. 924, II c/c art. 925, 

ambos do Código de Processo Civil. Expeça-se o alvará conforme 

solicitado na petição ID n. 31187070. Após, Arquive-se. À consideração 

da Excelentíssimo Juiz de Direito do Juizado para homologação de acordo 

com o artigo 40 da lei 9.099/95. Homologada, intime-se as partes através 

de seus patronos. Guilherme Audax Cezar Fortes Juiz Leigo Vistos, etc. 

HOMOLOGO, para que surtam seus efeitos legais, o projeto de sentença 

elaborado pelo Juiz Leigo, na forma do artigo 40 da Lei n. 9099/95. 

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

em julgado, ao arquivo com baixas. Paranatinga-MT, data da assinatura 

digital. FABRÍCIO SÁVIO DA VEIGA CARLOTA Juiz de Direito

Comarca de Peixoto de Azevedo

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-103 IMISSÃO NA POSSE

Processo Número: 1000542-85.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ANA CLAUDIA SOUZA CAMPOS FERREIRA BANACH SILVA (AUTOR(A))

THIAGO BANACH SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

GABRIEL DOS SANTOS FERNANDES OAB - PR50166 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE (REU)

RUTE CORREIA ALVES DE ALBUQUERQUE (REU)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE PEIXOTO DE AZEVEDO INTIMAÇÃO POR MEIO 

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

DIREITO EVANDRO JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 

1000542-85.2019.8.11.0023 Valor da causa: R$ 61.500,00 ESPÉCIE: 

[Imissão]->IMISSÃO NA POSSE (113) POLO ATIVO: Nome: THIAGO 

BANACH SILVA Endereço: Rua Joaquim Carlos Gouveia, 208, casa, 

Centro, JAGUARIAÍVA - PR - CEP: 84200-000 Nome: ANA CLAUDIA 

SOUZA CAMPOS FERREIRA BANACH SILVA Endereço: Rua Joaquim 

Carlos Gouveia, 208, casa, Centro, JAGUARIAÍVA - PR - CEP: 84200-000 

POLO PASSIVO: Nome: DAVID ALVES DE ALBUQUERQUE Endereço: Rua 

Gov. Julio Campos, 59, casa, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 Nome: RUTE CORREIA ALVES DE ALBUQUERQUE Endereço: 

Rua Gov. Julio Campos, 59, casa, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - 

CEP: 78530-000 FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DO POLO ATIVO da 

sentença de fls. 40 - (ID: 3148002) nos autos do processo acima 

identificado e 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. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O 

prazo é contado a partir do dia útil seguinte à consulta ao teor da citação 

ou da intimação, ou ao término do prazo para que a consulta se dê (art. 

231, V, do CPC). Peixoto de Azevedo-MT, 28 de abril de 2020. (Assinado 

Digitalmente) Técnico(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.

Despacho Classe: CNJ-71 ALVARÁ JUDICIAL

Processo Número: 1000529-86.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIMAR DE OLIVEIRA TELES (REQUERENTE)

RAIMUNDO DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDRO MANHAGUANHA OAB - MT6857-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Vistos. Remetam-se os autos ao Ministério Público para manifestação. 

Após, voltem conclusos. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data 

inserida no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000012-81.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LEANDRO FREITAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IVAN CARLOS SANTORE OAB - MT0006170A (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):
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EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

PROCESSO N: 1000012-81.2019.8.11.0023 AUTOR: LEANDRO FREITAS. 

REQUERIDO: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA 

S/A. S E N T E N Ç A Trata-se de Ação Ordinária de Danos Morais ajuizada 

por LEANDRO FREITAS em face de ENERGISA MATO GROSSO – 

DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A., todos qualificados nos autos, 

aduzindo, em síntese, que recebeu notificação acerca da constatação da 

existência de irregularidade verificada no medidor de consumo de energia 

elétrica, o que gerou uma diferença no valor de R$ 3.621,15 (três mil, 

seiscentos e vinte e um reais e quinze centavos). Requer a concessão 

dos benefícios da justiça gratuita, a antecipação dos efeitos da tutela para 

o fim de determinar que a requerida se abstenha de interromper o 

fornecimento de energia elétrica à residência da requerente. Ao final, 

requer a procedência do pedido para declarar inexistente o débito em 

questão e a falha na prestação do serviço. Com a inicial vieram os 

documentos de num. 17348925, 17348926, 17348927, 17348928, 

17348929 e 17348930. Citada, a empresa requerida apresentou 

contestação sustentando que a autora foi notificada de todos os atos 

tendentes a apurar a irregularidade existente no medidor de energia 

elétrica instalado em sua unidade consumidora. Impugnação a contestação 

às fls. 20490330. É o relatório. Decido. Convém assinalar que o processo 

está apto a julgamento, eis que presente a hipótese do artigo 355, inciso I 

do Código de Processo Civil, não havendo a necessidade de produção de 

outras provas. O Superior Tribunal de Justiça já se pronunciou sobre a 

questão, asseverando que “presentes as condições que ensejam o 

julgamento antecipado da causa, é dever do juiz, e não mera faculdade, 

assim proceder.” (STJ, 4ª Turma, REsp 2.833-RJ, Rel. Min. Sálvio de 

Figueiredo, j. em 14.08.90, DJU de 17.09.90, p. 9.513). No mérito, 

convenço-me de que o pedido deve ser julgado improcedente. Destaco 

que a 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 

abrange no conceito de consumidor toda pessoa física ou jurídica que 

adquire o produto ou serviço como destinatário final, caso do autor. 

Destaco, ainda, que a responsabilidade da demandada é de natureza 

objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do Consumidor. Ou 

seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao consumidor 

demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No caso dos 

autos, restou comprovado pelos documentos juntados aos autos que a 

empresa simplesmente menciona que constatou anormalidade que 

provocou faturamento inferior ao correto. Inclusive, à fl. 17348929 declara 

que: “se encontra até 11/01/2019, na situação de ADIMPLENTE perante a 

ENERGISA MATO GROSSO, com referência aos serviços de fornecimento 

de energia elétrica, ressalvado eventual consumo ainda não faturado, 

prestações vincendas em acordos de parcelamentos anteriormente 

firmados, bem como reclamações em trâmite no âmbito administrativo e/ou 

judicial, em virtude das quais a exigibilidade de débitos esteja 

temporariamente suspensa.” Desta forma, não houve o mencionado dano 

lastreado pela parte autora capaz de autorizar o dever de indenizar por 

parte da Requerida, conforme preceitua os arts. 186 e 927 CC/02. 

Segundo dispõe o artigo 186 do Código Civil: “aquele que, por ação ou 

omissão voluntária, negligência ou imprudência, violar direito e causar 

dano a outrem, ainda que exclusivamente moral, comete ato ilícito”. Na 

mesma linha, prevê o artigo 927, do mesmo diploma legal que “aquele que, 

por ato ilícito (arts. 186 e 187), causar dano a outrem, fica obrigado a 

repará-lo”. Sobre os pressupostos da responsabilidade civil, Rui Stoco, 

destaca: “O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à 

responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato lícito, 

nas hipóteses expressamente previstas; de ato ilícito, ou de 

inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de 

responsabilidade objetiva ou subjetiva” (STOCO, Rui. Tratado de 

Responsabilidade Civil. 7ª ed., RT, 2007, p. 1.683). Além disso, destaca-se 

que o processo administrativo de quantificação da diferença de consumo 

foi realizado na forma procedimental, em estrita atenção ao princípio do 

contraditório e ampla defesa, não havendo qualquer mácula que justifique 

sua desconsideração. Nesse aspecto, é passível de entendimento, que a 

conduta da Requerida, foi no máximo, mero dissabor ao autor, não 

incorrendo em dever de indenização por danos morais. O Superior 

Tribunal de Justiça, já decidiu que: “o mero dissabor não pode ser alçado 

ao patamar do dano moral, mas somente aquela agressão que exacerba a 

naturalidade dos fatos da vida, causando fundadas aflições ou angústias 

no espírito de quem ela se dirige” A propósito: “APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO 

DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – FALHA NA PRESTAÇÃO DE 

SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL – DANO MORAL – NÃO 

CARACTERIZADO – MERO ABORRECIMENTO – SENTENÇA MANTIDA – 

RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. O simples inadimplemento 

contratual não gera, em regra, danos morais, por caracterizar mero 

aborrecimento, dissabor, envolvendo controvérsia possível de surgir em 

qualquer relação negocial, sendo fato comum e previsível na vida social, 

embora não desejável. (TJ-MS - APL: 08016532120158120017 MS 

0801653-21.2015.8.12.0017, Relator: Des. Júlio Roberto Siqueira Cardoso, 

Data de Julgamento: 17/12/2015, 5ª Câmara Cível, Data de Publicação: 

08/01/2016)” Desta feita, entendo que no caso concreto, a atuação da 

Requerida não foi capaz de atingir ao Autor em qualquer atributo de sua 

personalidade, ausente a demonstração de excesso, abuso, ou qualquer 

ato extraordinário na atuação da Requerida, não há como atribuir-lhe 

responsabilidade. Ademais, os fatos alegados pela parte autora não 

encontram respaldo nas provas dos autos e, consequentemente, não são 

suficientes para reconhecer o pedido na forma pleiteada. Não há qualquer 

elemento que indique que a irregularidade encontrada pela demandada 

tenha causado maiores transtornos à parte autora, não ultrapassando a 

condição de mero aborrecimento ou dissabor, mister quando inexistiu a 

inscrição do seu nome no SPC/SERASA, bem como, não houve 

suspensão do fornecimento de energia elétrica, hipóteses nas quais a 

configuração do dano moral residiria no abalo de crédito. É evidente que 

as contrariedades da vida, os dissabores, aborrecimentos e contratempos 

são comuns na vida em sociedade. No entanto, não merecem a 

indenização econômica. Se assim fosse, inviabilizar-se-ia a convivência 

social, naturalmente conflituosa. Assim como a doutrina e a jurisprudência, 

o bom senso e a razoabilidade impõem que assim se pense e se decida. 

Com essas considerações, julgo IMPROCEDENTES os pedidos inicialmente 

formulados na ação proposta por LEANDRO FREITAS em face de 

ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A. Por 

conseguinte, resolvo o mérito da ação, com fundamento no artigo 487, 

inciso I do Código de Processo Civil. Condeno a parte autora ao pagamento 

integral das custas e honorários advocatícios, estes últimos arbitrados em 

R$ 1.000,00 (mil reais), consoante dispõe o artigo 85, §2º, do Código de 

Processo Civil, ficando suspenso o pagamento, pelo prazo mínimo de 5 

(cinco) anos, por ser a parte autora beneficiária da Justiça Gratuita, nos 

termos do artigo 12 da Lei nº 1.060/50. Transitada em julgado, arquivem-se 

com as anotações. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. 

Peixoto de Azevedo/MT, data inserida no movimento. Evandro Juarez 

Rodrigues Juiz de Direito

Sentença Classe: CNJ-279 ALVARÁ JUDICIAL - LEI 6858/80

Processo Número: 1000556-06.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVANIA SANTOS RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO DE SOUZA CAMPOS NETO OAB - MT3670/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FORUM DA COMARCA DE PEIXOTO DE AZEVEDO (INTERESSADO)

Outros Interessados:

MINISTERIO PÚBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

Magistrado(s):

EVANDRO JUAREZ RODRIGUES

 

Autos nº. 1000556-06.2018.8.11.0023 S E N T E N Ç A GILVANIA SANTOS 

RODRIGUES ingressou com o presente pedido de ALVARÁ JUDICIAL para 

levantamento de valores depositados em conta corrente na Caixa 

Econômica Federal e FGTS, referente a saldo positivo de SEBASTIÃO DA 

SILVA CARNEIRO, falecido em 30/12/2017. Juntou documentos às fls.. O 

Ministério Público manifestou-se favoravelmente ao pedido (30696589). 

RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Conheço diretamente do pedido e 

passo a proferir julgamento antecipado da lide, nos termos do artigo 355, 

inciso I, do Código de Processo Civil, posto não haver necessidade de 

dilação probatória, eis que a matéria é exclusivamente de direito, no que 

sigo orientação do Superior Tribunal de Justiça no sentido de que 

“presentes as condições que ensejam julgamento antecipado da causa, é 
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dever do Juiz e não mera faculdade, de assim proceder.” (Min. Sálvio de 

Figueiredo Teixeira, REsp n.º 2.832-RJ, DJU 17.09.90, pág. 9513). A 

medida pleiteada deve ser deferida. Conforme se verifica dos autos, 

pretende a requerente, GILVANIA SANTOS RODRIGUES, a obtenção de 

alvará judicial visando ao levantamento de valores depositados na conta 

corrente do de cujus junto a CAIXA ECONOMICA FEDERAL, bem como os 

valores referentes ao FGTS. Em atenção ao conjunto probatório carreado 

aos autos, vislumbra-se que houve o preenchimento pela requerente de 

todos os requisitos legais necessários, uma vez que logrou êxito em 

demonstrar, de maneira idônea e exaustiva, os fatos narrados na inicial, 

que a habilita ao levantamento pretendido. Ante o exposto, DEFIRO o 

pedido formulado na inicial para que seja expedido em favor de GILVANIA 

SANTOS RODRIGUES, o competente alvará judicial para o levantamento do 

saldo referente ao FGTS e dos valores depositados na conta poupança n. 

343-6 da agência n. 4467 – operação 13 da Caixa Economica Federal, 

ambas em nome do de cujus SEBASTIÃO DA SILVA CARNEIRO – CPF: 

859.414.681-72. Expedido os alvarás, arquivem-se os autos. Publique-se. 

Registre-se. Intimem-se. Cumpra-se. Peixoto de Azevedo/MT, data inserida 

no movimento. Evandro Juarez Rodrigues Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001294-57.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001294-57.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.285,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001282-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001282-43.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.285,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001283-28.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001283-28.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 12.070,76 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 de abril de 2020. 
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(Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) pela 

Consolidação das Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça 

OBSERVAÇÕES: O processo está integralmente disponibilizado pelo 

Sistema PJe - Processo Judicial Eletrônico, no endereço 

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

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

judiciais vinculados a este documento, acesse o endereço: > 

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

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

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001295-42.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001295-42.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.258,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001284-13.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001284-13.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.285,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001285-95.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001285-95.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 10.213,72 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 
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Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001286-80.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001286-80.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 10.677,98 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001289-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LUCIANA TERESINHA SOBRINHO OAB - MT16009/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001289-35.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.749,35 ESPÉCIE: [Honorários Advocatícios, Honorários 

Advocatícios em Execução Contra a Fazenda Pública]->EXECUÇÃO 

CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: LUCIANA 

TERESINHA SOBRINHO Endereço: Rua Thiago Magalhães Nunes, 1.170, 

Escritório de Advocacia, Centro, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001291-05.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001291-05.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.285,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 
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247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001299-79.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001299-79.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.285,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-133 EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1001300-64.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CEZAR CALINOSKI JUNIOR OAB - MT0018658A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ESTADO DE MATO GROSSO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 MANDADO DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1001300-64.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 9.258,20 ESPÉCIE: [Causas Supervenientes à Sentença]

->EXECUÇÃO CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (1114) POLO ATIVO: Nome: 

CEZAR CALINOSKI JUNIOR Endereço: AV. PEDRO ALVARES CABRAL, 

247, ESCRITÓRIO DE ADVOCACIA, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT 

- CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: desconhecido FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DA PARTE 

AUTORA para no prazo legal manifestar-se quanto ao requerimento do 

executado, nos termos da lei. PEIXOTO DE AZEVEDO, 27 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.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000991-43.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALAN PEREIRA PAULA DO NASCIMENTO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WARLEY SIQUEIRA PINTO OAB - MT0019436A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUIZACRED S.A. SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E 

INVESTIMENTO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO OAB - MT14992-S 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 
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PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

JUAREZ RODRIGUES PROCESSO n. 1000991-43.2019.8.11.0023 Valor da 

causa: R$ 25.000,00 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Bancários]

->PETIÇÃO CÍVEL (241) POLO ATIVO: Nome: ALAN PEREIRA PAULA DO 

NASCIMENTO Endereço: avenida brasil, 829, centro, PEIXOTO DE 

AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 POLO PASSIVO: Nome: LUIZACRED S.A. 

SOCIEDADE DE CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO Endereço: 

RUA AMAZONAS DA SILVA, 27, - ATÉ 499/500, VILA GUILHERME, SÃO 

PAULO - SP - CEP: 02051-000 FINALIDADE: INTIMAÇÃO DA PARTE 

RECLAMADA (POLO PASSIVO) para no prazo de 5 (cinco) dias 

manifestar-se sobre os Embargos de Declaração apresentados pela parte 

autora. PEIXOTO DE AZEVEDO, 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.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000123-02.2018.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

GILVAN ANTONIO DE SOUSA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

ALANDERSON AIRES DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

IRINEU PAIANO FILHO OAB - MT0006097S (ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

n. 1000123-02.2018.8.11.0023 Valor da causa: R$ 5.212,00 POLO ATIVO: 

Nome: GILVAN ANTONIO DE SOUSA Endereço: Rua Marechal Floriano 

Peixoto, 130, Alvorada, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: ALANDERSON AIRES DA SILVA Endereço: 

TANCREDO NEVES, 590, CENTRO, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 

78530-000 ESPÉCIE: [Acidente de Trânsito]->PROCEDIMENTO DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL (436) FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES 

REQUERENTE E REQUERIDA, acima qualificadas, do inteiro teor da r. 

sentença vinculada disponível no Portal de Serviços do Tribunal de Justiça 

do Estado de Mato Grosso, cujas instruções de acesso seguem descritas 

no corpo deste mandado. ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será 

interposto no prazo de dez dias, contados da ciência da sentença, por 

petição escrita, da qual constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. 

É necessária a assistência de Advogado ou Defensor Público para 

interpor Recurso Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 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.

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010150-95.2013.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

FABIO FRANCISCO SCHEID (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELISSON APARECIDO DE SOUZA ALMEIDA OAB - MT12937-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JUNIOR SILVA (EXECUTADO)

BANNA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA - ME (EXECUTADO)

ALBANIR SILVA (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE 

PEIXOTO DE AZEVEDO RUA PEDRO ÁLVARES CABRAL, 38, CENTRO, 

PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 CARTA DE INTIMAÇÃO 

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

n. 8010150-95.2013.8.11.0023 Valor da causa: R$ 26.586,00 POLO 

ATIVO: Nome: FABIO FRANCISCO SCHEID Endereço: Rodovia BR 163, S/N, 

FAZENDA, ZONA RURAL, PEIXOTO DE AZEVEDO - MT - CEP: 78530-000 

POLO PASSIVO: Nome: ALBANIR SILVA Endereço: Rua DAS 

HORTENCIAS, 140, JARDIM CUIABA, CUIABÁ - MT - CEP: 78043-178 

Nome: BANNA PRODUCOES E ESTRUTURAS LTDA - ME Endereço: Rua 

DAS HORTENCIAS, 140, CUIABÁ - MT - CEP: Nome: JUNIOR SILVA 

Endereço: Rua DAS HORTENCIAS, 140, JARDIM CUIABA, CUIABÁ - MT - 

CEP: 78043-178 ESPÉCIE: [Indenização por Dano Moral, Indenização por 

Dano Moral]->EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL (1111) FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DAS PARTES REQUERENTE E REQUERIDA, acima 

qualificadas, do inteiro teor da r. sentença vinculada disponível no Portal 

de Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste mandado. 

ADVERTÊNCIAS À PARTE: 1. O recurso será interposto no prazo de dez 

dias, contados da ciência da sentença, por petição escrita, da qual 

constarão as razões e o pedido do recorrente. 2. É necessária a 

assistência de Advogado ou Defensor Público para interpor Recurso 

Inominado. PEIXOTO DE AZEVEDO, 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 
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internet, deverá comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima 

indicado) para ter acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao 

sistema. ADVOGADO: 1) O advogado deverá proceder à habilitação em 

cada processo que pretenda atuar, exclusivamente através da 

funcionalidade “Solicitar Habilitação”, sob pena de não conhecimento dos 

atos praticados. (Art. 21 da Resolução nº 03/2018-TP). 2) Quando da 

resposta a este expediente, deve ser selecionada o ícone de resposta a 

que ela se refere, localizada na aba “Expedientes” no “Painel do 

Representante Processual”, sob pena de o sistema não vincular a petição 

de resposta à intimação, com o consequente lançamento de decurso de 

prazo. Para maiores informações, favor consultar o Manual do PJe para 

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

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001191-50.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PINTO DORNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FLAVIA ALMEIDA MOURA DI LATELLA OAB - MG109730-O 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001191-50.2019.8.11.0023 REQUERENTE: ENEDINA PINTO DORNEL 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito proposta por Enedina 

Pinto Dornel em face de Banco BMG S.A., ambos qualificados nos autos 

em epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, para resolver a demanda 

necessário se faz definir se as digitais contidas nos instrumentos 

contratuais (id 26420436 e id 26420435) pertencem ou não à requerente, 

situação que reclama a realização de prova pericial, especialmente em 

virtude da suscitada negativa de autenticidade e por se tratar do único 

ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. Entretanto, não 

é possível a realização de prova pericial no âmbito do Juizado Especial, 

nos termos do artigo 35, da lei 9099/95. O Enunciado 54 do FONAJE-CNJ 

salienta que “A menor complexidade da causa para a fixação da 

competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do direito 

material”. Assim, considerando que para o deslinde da causa a perícia 

técnica realizada por um especialista revela-se imprescindível, entendo 

que a presente demanda se tornou complexa no âmbito do Juizado 

Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal dos 

Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. ().”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 - Juizado do Consumidor. J. 03-02- 

2009). Posto isso, nos termos da legislação supracitada, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante disposto no 

artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos, da lei 9099/95. Sem custas ou despesas 

processuais, a teor do disposto no art. 55, da lei 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Peixoto 

de Azevedo-MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001178-51.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

LUCIA MARIA VIANA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001178-51.2019.8.11.0023 REQUERENTE: LUCIA MARIA VIANA 

REQUERIDO: BANCO BMG S.A. Vistos etc. Trata-se de Ação Declaratória 

de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito proposta por Lucia Maria 

Viana em face de Banco BMG S.A., ambos qualificados nos autos em 

epígrafe. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da Lei nº 

9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O RELATÓRIO. 

FUNDAMENTO. DECIDO. Preliminarmente, para resolver a demanda 

necessário se faz definir se as assinaturas contidas nos instrumentos 

contratuais (id 27466325; id 27466327 e id 27466330) pertencem ou não à 

requerente, situação que reclama a realização de prova pericial, 

especialmente em razão da suscitada negativa de autenticidade e por se 

tratar do único ponto controvertido sobre o qual basear-se-ão as provas. 

Entretanto, não é possível a realização de prova pericial no âmbito do 

Juizado Especial, nos termos do artigo 35, da lei 9099/95. O Enunciado 54 

do FONAJE-CNJ salienta que “A menor complexidade da causa para a 

fixação da competência é aferida pelo objeto da prova e não em face do 

direito material”. Assim, considerando que para o deslinde da causa a 

perícia técnica realizada por um especialista revela-se imprescindível, 

entendo que a presente demanda se tornou complexa no âmbito do 

Juizado Especial. Nesse sentido: “(...). O procedimento simples e informal 

dos Juizados Especiais Cíveis não comporta a realização de regular prova 

pericial, cuja ritualidade, disposta na norma processual civil (arts. 420 e 

seguintes), refoge ao critério de menor complexidade que se alicerça na 

lei de regência dos Juizados. ().”. (2ª Turma Recursal/MT. Recurso Cível 

Inominado nº 2965/2008 Classe II - 1 - Juizado do Consumidor. J. 03-02- 

2009). Posto isso, nos termos da legislação supracitada, EXTINGO O 

PRESENTE FEITO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, consoante disposto no 

artigo 51, inciso II; c/c 3º, ambos, da lei 9099/95. Sem custas ou despesas 

processuais, a teor do disposto no art. 55, da lei 9.099/95. Submeto o 

presente projeto de decisão à homologação do Magistrado Togado, para 

que surta os efeitos legais previstos no artigo 40 da Lei 9099/95. Peixoto 

de Azevedo - MT, data inserida na movimentação. Alexandre Lopes Jardim 

Juiz Leigo Vistos. Homologo a sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos 

seus precisos termos, com fulcro no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que 

surtam seus jurídicos e legais efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza 

Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001192-35.2019.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ENEDINA PINTO DORNEL (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (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 E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO PROCESSO: 

1001192-35.2019.8.11.0023 REQUERENTE: ENEDINA PINTO DORNEL 

REQUERIDO: BANCO BRADESCO Vistos etc. Trata-se de Ação 

Declaratória de Inexistência de Contrato de Cartão de Crédito proposta por 

Enedina Pinto Dornel em face de Banco Bradesco S.A., ambos já 

qualificados nos autos. Dispensado o relatório, nos termos do artigo 38, da 

Lei nº 9099/95. Formalizados os autos, vieram conclusos. É O 

RELATÓRIO. FUNDAMENTO. DECIDO. I. DAS PRELIMINARES A alegação de 

ausência de interesse de agir é manifestamente improcedente. Com efeito, 

a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a 

direito (CF, art. 5º, XXXV). Ademais, verifica-se da jurisprudência 

majoritária que as únicas hipóteses nas quais se exige o esgotamento da 

via administrativa como condição de acesso ao Poder Judiciário são: a) 

justiça desportiva; b) reclamação ao Supremo por contrariedade à súmula 
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vinculante; c) Habeas Data e d) demandas previdenciárias. Destarte, 

afasto a preliminar suscitada. II. DO MÉRITO A questão controvertida 

cinge-se a existência ou não de relação contratual e ocorrência do dano 

moral. O requerente alega que não estabeleceu relação contratual 

especificamente em relação ao cartão de crédito, restando indevidos os 

descontos efetivados pelo réu. Observa-se, portanto, que o ônus da 

prova compete ao requerido, visto que, não há juridicidade em atribuir ao 

requerente à tarefa de comprovar a ausência da relação contratual, 

porquanto impossível ou excessivamente difícil cumprir o encargo (CPC, 

art. 373, §1). Convém ressaltar, aliás, que a prova é relativamente singela, 

podendo ser produzida mediante simples apresentação do suposto 

contrato, devidamente assinado pelo consumidor. Não obstante, 

verifica-se que a requerida não se desincumbiu do ônus da prova que lhe 

competia, isto é, a existência do negócio jurídico que legitimasse os 

descontos correspondentes. Logo, inexistindo negócio jurídico legítimo, a 

conduta adotada foi indevida, cabendo ao réu ressarcir os valores 

indevidamente deduzidos. Por sua vez, o pedido de dano moral deve ser 

acolhido. Pois bem. Tratando-se de desconto indevido em benefício 

previdenciário, verifica-se que a jurisprudência do Tribunal de Justiça do 

Estado de Mato Grosso é convergente quanto à caracterização de dano 

moral. Observe: APELANTE: Banco Pan S.A. APELADO: Antonio de Padua 

Miron E M E N T A APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS 

MORAIS - EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – FRAUDE - DESCONTO INDEVIDO 

NO BENEFÍCIO - DANO MORAL CONFIGURADO – VALOR DA 

REPARAÇÃO MANTIDO – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS 

SUCUMBENCIAIS (ART. 85, §11, DO CPC) - RECURSO NÃO PROVIDO. As 

instituições financeiras respondem objetivamente por fortuito interno 

relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de 

operações bancárias (Súmula 479 do STJ). Não demonstrada a 

regularidade na contratação, tem-se por inexistente a dívida e os 

descontos efetivados indevidamente no salário do autor configuram ato 

ilícito passível de reparação. O montante indenizatório deve atender aos 

princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como ao caráter 

satisfativo-pedagógico da medida (REsp 1197929/PR). No caso de não 

provimento do Recurso, os honorários advocatícios devem ser majorados 

nessa via (art. 85, §11, do CPC). (N.U 0000057-85.2016.8.11.0095, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE 

OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 

19/02/2020, Publicado no DJE 21/02/2020). RECURSO DE APELAÇÃO - 

AÇÃO DE REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS - DESCONTO 

INDEVIDO EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO – FALHA NA PRESTAÇÃO DO 

SERVIÇO – NEXO CAUSAL CONFIGURADO – DEVER DE INDENIZAR – 

ÔNUS SUCUMBENCIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO. 

1- Os descontos indevidos nos proventos de aposentadoria do autor, por 

quantitativo que, considerado o montante percebido, traz a presunção de 

impacto em sua subsistência, autoriza a configuração do dano moral , 

porquanto presente a potencialidade para lesar a os elementos inerentes à 

manifestação da personalidade daquele que teve seu patrimônio atingido. 

2- O magistrado deve sempre ter como princípios norteadores a 

razoabilidade, a moderação e o bom senso, sopesar as condições 

econômicas e sociais das partes, as circunstâncias do fato, a 

repercussão do ato danoso e os propósitos compensatório e 

pedagógico-punitivo do instituto. (N.U 1004048-54.2018.8.11.0007, 

CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA 

POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 

03/03/2020, Publicado no DJE 11/03/2020). Não se pode olvidar, ainda, que 

a conduta adotada pelo requerido gerou impacto na única fonte de 

sustento do requerente, ocasionando, por consequência, inoportuna 

diminuição do que se denomina como patrimônio mínimo (Min. Edson 

Fachin), garantia e expressão de validade do princípio fundamental da 

dignidade da pessoa humana. Portanto, o acolhimento do pedido é medida 

de rigor. No que tange ao quantum indenizatório, inexistindo patamar 

específico, passo a análise de critérios objetivos para fixação escorreita: 

1. Extensão do dano: gravidade e repercussão da ofensa ?: verifico que a 

parte autora, não obstante ter alegado a ocorrência de situações 

constrangedoras, não produziu a prova correspondente. De fato, o dano 

moral limitou-se à esfera pessoal, não produzindo consequências 

externas irreversíveis; 2. Intensidade do ânimo de ofender ?: Não 

vislumbro comportamento doloso da parte requerida. Entretanto, revela-se 

nítida a ausência de diligência no exercício de sua atividade e trato com o 

consumidor; 3. Posição social do ofendido ? A autora é aposentada e não 

há outros elementos indicativos de sua condição econômica; 4. Situação 

econômica do ofensor ? Tratando-se de empresa cuja abrangência é 

nacional, resta evidente, em consonância com as regras de experiência 

comum (artigo 5º da Lei nº 9.099/95), o elevado poder financeiro. Portanto, 

sopesando os critérios supradelineados, fixo a verba indenizatória em R$ 

5.000,00 (cinco mil reais), por reputar exprimir expressão consentânea ao 

dano causado, impedindo o enriquecimento ilícito, mas permitindo a 

reparação e desestimulando a recidiva. DISPOSITIVO Isto posto, JULGO 

PROCEDENTE A AÇÃO, a fim de a fim de DECLARAR a inexistência da 

relação jurídica e CONDENAR a reclamada ao ressarcimento da quantia de 

R$ 246,89 (duzentos e quarenta e seis reais e oitenta e nove centavos), 

acrescidos de correção monetária e juros legais a contar da data da 

citação, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no 

valor equivalente à R$ 5.000,00 (cinco mil reais), acrescidos de correção 

monetária a contar da data da sentença e juros legais a partir do evento 

danoso. Por conseguinte, julgo extinto o presente processo com resolução 

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

custas processuais e honorários advocatícios a teor do disposto no artigo 

55 da Lei 9.099/95. Submeto o presente projeto de decisão à homologação 

do Magistrado Togado, para que surta os efeitos legais previstos no artigo 

40 da Lei 9099/95. Peixoto de Azevedo - MT, data inserida na 

movimentação. Alexandre Lopes Jardim Juiz Leigo Vistos. Homologo a 

sentença proferida pelo Juiz Leigo, nos seus precisos termos, com fulcro 

no artigo 40 da Lei 9.099/95, para que surtam seus jurídicos e legais 

efeitos. Milena Ramos de Lima e Souza Juíza de Direito

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010223-96.2015.8.11.0023

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM (REQUERENTE)

EMILIANA BORGES FRANCA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXANDRE LOPES JARDIM OAB - MT0017335A (ADVOGADO(A))

EMILIANA BORGES FRANCA OAB - MT0017694A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVIANE HUSGEM CONCEIÇÃO (REQUERIDO)

DEBORA OLIVEIRA BARCELLOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

MILENA RAMOS DE LIMA E SOUZA PARO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PEIXOTO DE AZEVEDO Processo: 

8010223-96.2015.8.11.0023. REQUERENTE: EMILIANA BORGES FRANCA, 

ALEXANDRE LOPES JARDIM REQUERIDO: DEBORA OLIVEIRA 

BARCELLOS - ADVOGADOS ASSOCIADOS - EPP, VIVIANE HUSGEM 

CONCEIÇÃO Vistos etc. Em atenção aos autos eletrônicos, verifica-se que 

o demandante Alexandre Lopes Jardim pugna pela desistência da ação (Id 

nº 9042312), devendo o feito prosseguir somente com relação a outra 

demandante. Diante do exposto, HOMOLOGO, para que produza seus 

jurídicos e legais efeitos, a DESISTÊNCIA DA AÇÃO somente com relação 

ao autor Alexandre Lopes Jardim e, em consequência, JULGO EXTINTO O 

PROCESSO, com fulcro no artigo 485, inciso VIII do vigente Código de 

Processo Civil. Sem custas processuais e honorários advocatícios. 

Proceda-se a exclusão do autor Alexandre Lopes Jardim do polo ativo da 

ação. Após, INTIME-SE a parte autora para, no prazo de 05 (cinco) dias, 

manifestar acerca da certidão de Id nº 9042342, devendo apresentar 

endereço atualizado das rés, sob pena de extinção do feito. Cumpra-se. 

De Alta Floresta para Peixoto de Azevedo, 28 de abril de 2020. MILENA 

RAMOS DE LIMA E S. PARO Juíza de Direito Designada

Comarca de Pontes e Lacerda

1ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001191-46.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

CARLOS ROBERTO LOPES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

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

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 28 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1002684-92.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

IOLETE AQUINO AMARAL BORGES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto pelo INSS é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001566-81.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROSALINA DE CARVALHO LIMA ARAUJO (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THIAGO MOREIRA RODRIGUES OAB - MT0021494A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL (REU)

 

INTIMAÇÃO Certifico que o Recurso de Apelação interposto é 

tempestivo.Nesse sentido, impulsiono os autos para intimar a parte autora, 

para que apresente no prazo legal, as respectivas contrarrazões. Pontes 

e Lacerda/MT, 28 de abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000173-87.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO PEREIRA DOS SANTOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

RAMAO WILSON JUNIOR OAB - MT11702-A (ADVOGADO(A))

CARIME BRETAS GUIMARAES OAB - MT25564/O (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))

 

INTIMAÇÃO Intimo a parte autora, para impugnar a contestação 

apresentada nos autos, dentro do prazo legal. Pontes e Lacerda/MT, 28 de 

abril de 2020.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1003401-07.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ANTONIO ALVES DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ARETUSA APARECIDA FRANCISCA MOREIRA OAB - MT13095/B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSS-INSTITUTO NACIONAL DE SEGURO SOCIAL (REU)

 

CERTIDÃO IMPULSIONO OS AUTOS PARA INTIMAR AS PARTES QUANTO 

A JUNTADA DO LAUDO PERICIAL PELO MÉDICO PERITO. PONTES E 

LACERDA/MT, 28 DE ABRIL DE 2020.

Expediente

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 97108 Nr: 877-93.2015.811.0013

 AÇÃO: Ação Civil Coletiva->Procedimentos Regidos por Outros Códigos, 

Leis Esparsas e Regimentos->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Donizete Barbosa do Nascimento, Leonardo 

Bruno Cavalini Soares Mozar, PAULO ROBERTO ARAUJO, Olinda Maria 

Gomes da Costa Brito Eusébio

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: Augusto Lopes Santos - OAB:0

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Álvaro Adalberto Maciel 

Carneiro - OAB:8697/MT, EDUARDO LEMOS PRADO DE CARVALHO - 

OAB:192989, Mario Alcides Sampaio e Silva - OAB:5.111-B/MT, 

Senilton Vicente de Souza - OAB:4744/MT

 Nomeio Dra.Wanessa Braga para apresentação de alegações finais em 

favor do requerido.

Intime-se para que assuma o compromisso e apresente as alegações 

finais em 15 dias.

Arbitro honorários em R$2.500,00.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 95720 Nr: 222-24.2015.811.0013

 AÇÃO: Execução de Título Extrajudicial->Processo de Execução 

Trabalhista->Processo de Execução->PROCESSO CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: Banco Bradesco Financiamento S/A

 PARTE(S) REQUERIDA(S): R. A. MARQUES - ME, Ronivaldo Alves 

Marques

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MARCOS ANTONIO DE ALMEIDA 

RIBEIRO - OAB:5308

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Dê-se vista ao exequente.

Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 103758 Nr: 3639-82.2015.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: Maria de Lourdes Gimenes

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Estado de Mato Grosso

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: AMARAL AUGUSTO DA SILVA 

JUNIOR - OAB:11588

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intimem-se as partes. Cumpra-se.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Leonardo de Araujo Costa Tumiati

 Cod. Proc.: 153832 Nr: 9819-46.2017.811.0013

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

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA DE FATIMA CLEMENCIA DE LIMA SOUZA

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

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: FABRICIO DE ALMEIDA TEIXEIRA 

- OAB:15073/A

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Intime-se o autor.

Cumpra-se.

2ª Vara

Intimação

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001924-46.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

IGOR GUSTAVO VELOSO DE SOUZA OAB - TO5797 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BMG S.A (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

RODRIGO SCOPEL OAB - RS40004-O (ADVOGADO(A))

CARLOS EDUARDO PEREIRA TEIXEIRA OAB - RJ100945-O 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001924-46.2019.8.11.0013 Tipo: Cível Espécie: 
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PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): 

FORTUNATO FERREIRA DA SILVA PARTE RÉ: REU: BANCO BMG S.A 

Certifico para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 

31552965 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 28/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001584-05.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIENE DA COSTA RODRIGUES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

WEDER DE LACERDA SILVA OAB - MT0018773A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

IUNI EDUCACIONAL S/A. (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

KAMILA MICHIKO TEISCHMANN OAB - MT16962-O (ADVOGADO(A))

RHAICA DORILEO PEREIRA LEITE OAB - MT0018985A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1001584-05.2019.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL (7) PARTE AUTORA: AUTOR(A): LUZIENE 

DA COSTA RODRIGUES PARTE RÉ: REU: IUNI EDUCACIONAL S/A. Certifico 

para os fins de direito que, conforme Recurso de Apelação de ID 

31558105 apresentado, e com amparo ao prov.56/2007-CGJ, abro vista a 

parte autora para que apresente as contrarrazões, no prazo legal. Pontes 

e Lacerda, 28/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO 

Analista Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e 

Informações: Av. Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e 

Lacerda-MT Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

Intimação Classe: CNJ-672 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A 

FAZENDA PÚBLICA

Processo Número: 1000812-76.2018.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ALVARO CARDOSO DE BARROS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDISON OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT18255-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA DA COMARCA 

DE PONTES E LACERDA CERTIDÃO NÚMERO DO 

PROCESSO:1000812-76.2018.8.11.0013 Tipo:  Cível  Espéc ie : 

CUMPRIMENTO DE SENTENÇA CONTRA A FAZENDA PÚBLICA (12078) 

PARTE AUTORA: REQUERENTE: ALVARO CARDOSO DE BARROS PARTE 

RÉ: REQUERIDO: INSTITUTO NACIONAL DA SEGURIDADE SOCIAL - INSS 

Certifico para os fins de direito que, tendo em vista a Impugnação à 

Execução de ID 31537477 , e com amparo ao provimento 56/2007 - CGJ, 

abrimos vista a parte autora para manifestação. Pontes e Lacerda, 

28/04/2020. FERNANDA MIKAELA SOUZA LEITE GRANGEIRO Analista 

Judiciário(a) - Assinado eletronicamente. Sede do juízo e Informações: Av. 

Paraná, nº 2598, Bairro: São José, Cidade: Pontes e Lacerda-MT 

Cep:78250-000 - Fone: (65) 3266-8600.

3ª Vara

Expediente

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A): Luciene Kelly Marciano Roos

 Cod. Proc.: 205010 Nr: 10625-13.2019.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Júnio Augusto Faria Vilela, João Vitor 

Poquiviqui Vilela

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Pedro Paulo Silva Macedo - 

OAB:18079/0

 Vistos.

Trata-se de pedido de revogação de prisão preventiva do denunciado 

JUNIO AUGUSTO FARIA VILELA, acostado aos autos pela Defesa (fls. 

44/49), em razão da Recomendação nº 62, do CNJ, de 17/03/2020, sob 

alegação de que o denunciado faz parte do grupo de risco (fls. 166/178), 

tendo 53 anos de idade. Subsidiariamente, pugnou pela liberdade 

provisória do acusado, vez que tem bons antecedentes, endereço certo e 

emprego fixo.

O Ministério Público se manifestou pelo indeferimento do pedido (Ref. 37).

É o relatório. Fundamento. Decido.

Conforme se depreende da leitura do laudo de vídeo endoscopia anexado 

aos autos, o acusado apresenta quadro de pangastrite endoscópica 

enantematosa LEVE.

Consigno que os custodiados do CDP de Pontes e Lacerda/MT, são 

atendidos no Hospital Vale do Guaporé, levados pelos agentes 

penitenciários caso apresentem necessidade de cuidados médicos, o que 

por certo demonstra que o réu não está desassistido.

Ademais, o acusado tem 53 anos de idade e, dentre os delitos por ele 

supostamente praticados, há um envolvendo grave ameaça contra 

pessoa, afastando-se assim a viabilidade de sua pretensão.

Ademais, não houve qualquer alteração fática ou processual hábil à 

revisão pretendida.

Ante o exposto, INDEFIRO o pedido da Defesa e mantenho a prisão 

preventiva de JUNIO AUGUSTO FARIA VILELA.

Certifique a serventia quanto ao andamento da precatória expedida nos 

autos, após, encaminhem-se os autos ao Ministério Público e à Defesa 

para manifestação, nesta ordem.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 175119 Nr: 6870-15.2018.811.0013

 AÇÃO: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos->Processo Especial de 

Leis Esparsas->Processo Especial->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): Ronaldo Alves Cordeiro, Nely da Silva Santos

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Amir Osvando Franco - 

OAB:18616/MT

 Certifico e dou fé que, nesta data impulsiono para publicação da intimação 

do advogado para que apresente as razões recursais, visto que seu 

cliente recorreu da sentença.

 Intimação da Parte Requerida

 JUIZ(A):

 Cod. Proc.: 176712 Nr: 7592-49.2018.811.0013

 AÇÃO: Ação Penal - Procedimento Ordinário->Procedimento 

Comum->PROCESSO CRIMINAL

 PARTE AUTORA: Ministério Público do Estado de Mato Grosso

 PARTE(S) REQUERIDA(S): WESLEY CRISTINO NERI

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA:

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: Matheus Salomé de Souza - 

OAB:24554-O

 Certifico e dou fé que, nesta data remeto à publicação da intimação do 

advogado do réu para que apresente a resposta à acusação.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001319-66.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ELIAS GOMES DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001319-66.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:ELIAS GOMES DE 

MELO ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN POLO PASSIVO: ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA 

DE ENERGIA S.A FINALIDADE: EFETUAR A INTIMAÇÃO, das partes acima 
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qualificadas, para comparecer à AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO designada. 

DADOS DA AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO: Tipo: Conciliação juizado Sala: 

Conciliação 1 Data: 10/06/2020 Hora: 14:10 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 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: 1001320-51.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

NERES DE FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO PAULO DE JULIO PIOVEZAN OAB - MT0020746A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ENERGISA MATO GROSSO - DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A 

(REQUERIDO)

 

PROCESSO n. 1001320-51.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:NERES DE 

FREITAS ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: JOAO PAULO DE JULIO 

PIOVEZAN 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 1 Data: 15/06/2020 Hora: 13:40 , no endereço: AVENIDA 

PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA - MT - CEP: . 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: 1000196-33.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

OLECIR AQUINO CORREA (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

CARPES & CARPES LTDA - ME (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

BARBARA MANETTI SENHORINHO OAB - PR0066807A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DESPACHO Processo: 

1000196-33.2020.8.11.0013. REQUERENTE: OLECIR AQUINO CORREA 

REQUERIDO: CARPES & CARPES LTDA - ME Vistos, etc. Uma vez citada a 

parte executada, esta requereu o parcelamento do débito, na forma do art. 

916 do Código de Processo Civil: Art. 916. No prazo para embargos, 

reconhecendo o crédito do exequente e comprovando o depósito de trinta 

por cento do valor em execução, acrescido de custas e de honorários de 

advogado, o executado poderá requerer que lhe seja permitido pagar o 

restante em até 6 (seis) parcelas mensais, acrescidas de correção 

monetária e de juros de um por cento ao mês. § 1º O exequente será 

intimado para manifestar-se sobre o preenchimento dos pressupostos do 

caput, e o juiz decidirá o requerimento em 5 (cinco) dias. § 2º Enquanto 

não apreciado o requerimento, o executado terá de depositar as parcelas 

vincendas, facultado ao exequente seu levantamento. § 3º Deferida a 

proposta, o exequente levantará a quantia depositada, e serão suspensos 

os atos executivos. § 4º Indeferida a proposta, seguir-se-ão os atos 

executivos, mantido o depósito, que será convertido em penhora. § 5º O 

não pagamento de qualquer das prestações acarretará cumulativamente: I 

- o vencimento das prestações subsequentes e o prosseguimento do 

processo, com o imediato reinício dos atos executivos; II - a imposição ao 

executado de multa de dez por cento sobre o valor das prestações não 

pagas. § 6º A opção pelo parcelamento de que trata este artigo importa 

renúncia ao direito de opor embargos § 7º O disposto neste artigo não se 

aplica ao cumprimento da sentença. Desse modo, intime-se a parte 

exequente para se manifestar sobre o preenchimento dos pressupostos 

do art. 916 do Código de Processo Civil, no prazo de cinco dias. Enquanto 

não apreciado o requerimento, deverá o executado efetuar o depósito das 

parcelas vincendas. Desde já autorizo o levantamento, pela parte 

exequente, das parcelas depositadas, devendo ser expedido alvará. 

Pontes e Lacerda, 10 de março de 2020. Elmo Lamoia de Moraes Juiz de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1002037-97.2019.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

DEBORA MARIA PEREIRA AZAMBUJA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ALAN VITOR BRAGA OAB - MT0008443A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DEMAIR VAUZ DA SILVA (EXECUTADO)

 

Intimação do patrono da exequente para manifestar-se nos autos.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001325-73.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

LUZIA MARIA DA COSTA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

HILMAN MOURA VARGAS OAB - MT0019516S (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TIAGO MENINO SOLDERA (REU)

 

PROCESSO n. 1001325-73.2020.8.11.0013 POLO ATIVO:LUZIA MARIA DA 

COSTA ADVOGADO(S) DO RECLAMANTE: HILMAN MOURA VARGAS 

POLO PASSIVO: TIAGO MENINO SOLDERA 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 1 Data: 15/06/2020 Hora: 13:50 

, no endereço: AVENIDA PARANÁ, 2054, SÃO JOSÉ, PONTES E LACERDA 

- MT - CEP: . 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: 1001255-56.2020.8.11.0013

Parte(s) Polo Ativo:

ROGER ADAO DO CARMO VILANOVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO DOMINGUES FERNANDES OAB - MT0013384A 

(ADVOGADO(A))

PAULO LINO DA SILVA OAB - MT25926/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV (REQUERIDO)

ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERIDO)

Magistrado(s):

ELMO LAMOIA DE MORAES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE PONTES E LACERDA DECISÃO Processo: 

1001255-56.2020.8.11.0013. REQUERENTE: ROGER ADAO DO CARMO 

VILANOVA REQUERIDO: MATO GROSSO PREVIDENCIA - MTPREV, 

ESTADO DE MATO GROSSO Vistos, etc. Revogo a decisão anterior, 

proferida por um lapso, que não observou que a petição juntada estava 

incorreta. Determino o desentranhamento da petição incorreta, o que fiz 

nesta data no sistema PJE. Acolho a emenda à inicial correta. 1- Pretende 

a parte autora a tutela de urgência para fazer cessar o desconto de 

contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes de gratificação 

por função de coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou secretária 

esco la r  (FDE.COORD.PEDAGOG. ,  FDE.DIR.ESCOLA / P E B , 

FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente). Conforme art. 300 do CPC, 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. Depreende-se dos termos da inicial e 

documentos apresentados que foram demonstrados elementos que 

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

resultado útil do processo, porquanto a jurisprudência remansosa em 

nossos tribunais é no sentido de que as verbas salariais transitórias não 

integram a base de cálculo para contribuição previdenciária, incluindo-se 

aí a gratificação de função de diretora escolar. Nesse sentido: RECURSO 

CÍVEL INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PRELIMINAR DE ILEGITIMIDADE 

PASSIVA – REJEIÇÃO – DESCONTO INDEVIDO DE CONTRIBUIÇÃO DE 

PREVIDÊNCIA SOCIAL SOBRE VERBA NÃO REMUNERATÓRIA – 

IMPOSSIBILIDADE DA COBRANÇA – RESTITUIÇÃO DEVIDA – SENTENÇA 

MANTIDA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. É ilegítima a inclusão 

na base de cálculo da contribuição previdenciária de valores 

correspondentes a parcelas de natureza não remuneratória, não 

incorporável aos proventos de aposentadoria. Precedentes do STJ. 

(Turma Recursal Única de Mato Grosso - 8012720-09.2016.8.11.0004, 

TURMA RECURSAL, SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, Turma Recursal 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 237 de 261



Única, Julgado em 14/03/2019, Publicado no DJE 15/03/2019). Ante o 

exposto, DEFIRO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar que o réu faça 

cessar a contribuição previdenciária sobre os valores decorrentes de 

gratificação por função de coordenação pedagógica, ou diretor escolar ou 

secretária escolar (FDE.COORD.PEDAGOG., FDE.DIR.ESCOLA/PEB, 

FDE.SECRET.ESC/PEB ou sigla equivalente), no prazo de 30 dias, sob pena 

de multa que arbitro em R$ 2.000,00 (dois mil reais) por evento de 

descumprimento. 2- O Enunciado 1, aprovado no XIII Encontro de Juízes 

dos Juizados Especiais de Mato Grosso, dispõe que “a critério do juiz, 

poderá ser dispensada a realização da audiência de conciliação, no 

âmbito do Juizado Especial da Fazenda Pública, desde que fixe o prazo de 

30 (trinta) dias para apresentar defesa”. Considerando que o ente 

federativo réu já se manifestou em outros feitos informando o 

desinteresse na realização da audiência de conciliação, deixo de 

designá-la. Determino a CITAÇÃO da parte ré, pela via eletrônica (sistema 

PJe), para apresentar contestação no prazo de 30 (trinta) dias (analogia 

ao art. 7º da Lei 12.153/09). Pontes e Lacerda, 28 de abril de 2020. Elmo 

Lamoia de Moraes Juiz de Direito

Comarca de Poxoréo

2ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000448-33.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000448-33.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que o 

requerente apresentou comprovante de endereço em nome de terceiro 

sem qualquer justificativa. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput 

do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntado cópia de comprovante de endereço em nome próprio ou, acaso em 

nome de terceiro, que demonstre as razões para tanto. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000436-19.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VERONICE DA SILVA MACAUBAS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

JOAO RICARDO FILIPAK OAB - MT0011551S-O (ADVOGADO(A))

FRANCIELE DOS REIS MACHADO OAB - MT27603/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000436-19.2020.8.11.0014. AUTOR: 

VERONICE DA SILVA MACAUBAS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Vistos. Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do 

CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a impossibilidade de 

autocomposição entre as partes, eis que os procuradores do réu não 

dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a autarquia requerida mediante 

remessa dos autos em carga para que, querendo, conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de 

revelia (art. 344 do CPC/2015). Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência judiciária gratuita à parte 

autora, ressalvada a possibilidade de impugnação/revogação, nos termos 

do art. 98 do CPC. Para melhor elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS 

para que, em 10 (dez) dias, promova a juntada aos autos da cópia do 

processo administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício. 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA 

PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000387-75.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LOUISE RAINER PEREIRA GIONEDIS OAB - PR8123-A (ADVOGADO(A))

THAIS DANIELA TUSSOLINI DE ALMEIDA OAB - MT21589-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ADVAIR DE SOUZA RIBEIRO (EXECUTADO)

ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000387-75.2020.8.11.0014. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: ADVAIR DE SOUZA 

RIBEIRO, ASDRUBAL RODRIGUES DE FREITAS , 1 de abril de 2020. Vistos, 

Trata-se de execução por quantia certa embasada em título executivo 

extrajudicial (artigo 784, IV do CPC) em que se busca a expropriação de 

bens do devedor para a satisfação de crédito decorrente de obrigação 

certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do CPC. Desse modo, 

preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a parte executada para que 

efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) dias, contados da 

efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do CPC[1]. CONSTE 

expressamente no mandado/carta precatória de citação as determinações 

contidas no §1º do mesmo dispositivo. Na hipótese do Oficial de Justiça 

não encontrar a parte executada, deverá proceder ao arresto de tantos 

bens quantos bastem para garantia da execução (art. 830, caput CPC), 

devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto procurar a parte 

devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo suspeita de 

ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação do bem indicado pelo 

exequente na inicial, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. Ficará 

o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente 

deixar de fornecer os meios necessários para a remoção imediata do bem 

móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de 

penhora de bens da mesma natureza. Não havendo pagamento da dívida, 

penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] Art. 829. O executado será citado para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 238 de 261



mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000402-44.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CLAUDIA DA SILVA PRUDENCIO OAB - RS51489 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RODRIGO RAITER (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000402-44.2020.8.11.0014. 

EXEQUENTE: COMPO EXPERT BRASIL FERTILIZANTES LTDA. 

EXECUTADO: RODRIGO RAITER Vistos, Trata-se de execução por quantia 

certa embasada em título executivo extrajudicial (artigo 784, IV do CPC) em 

que se busca a expropriação de bens do devedor para a satisfação de 

crédito decorrente de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 

783 do CPC. Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITE-SE a 

parte executada para que efetue o pagamento da dívida no prazo de 3 

(três) dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 

do CPC[1]. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de 

citação as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. Na 

hipótese do Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá 

proceder ao arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da 

execução (art. 830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à 

efetivação do arresto procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias 

distintos e, havendo suspeita de ocultação, realizará a citação com hora 

certa, certificando pormenorizadamente o ocorrido (§1º). Caso não seja 

efetuado o pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. 

Oficial de Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação do bem 

indicado pelo exequente na inicial, lavrando-se o respectivo auto e 

intimando, na mesma oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código 

de Processo Civil). ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens 

móveis eventualmente penhorados deverão obrigatoriamente ser 

depositados junto ao exequente, que assumirá o encargo de fiel 

depositário, responsável ainda por providenciar e custear a remoção dos 

bens, sob pena de preclusão do direito que lhe assiste a execução, com a 

liberação da penhora. Ficará o Oficial de Justiça autorizado a deixar de 

cumprir a ordem se o exequente deixar de fornecer os meios necessários 

para a remoção imediata do bem móvel, oportunidade que ocasionará a 

preclusão da possibilidade de penhora de bens da mesma natureza. Não 

havendo pagamento da dívida, penhora ou arresto na forma autorizada 

nos itens 2 e 3 desta decisão, tendo em vista a ordem preferencial de 

penhora descrita no artigo 835 do CPC, INTIME-SE a parte exequente para 

que requeira as providências que entender necessárias no prazo de 5 

(cinco) dias, sob pena de arquivamento. FIXA-SE, desde já, os honorários 

advocatícios a serem pagos pela executada em 10% (dez por cento) 

sobre o valor da execução, ressaltando que, no caso de pagamento 

integral da dívida no prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela 

metade (art. 827, §1º CPC). CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no 

sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] Art. 829. O 

executado será citado para pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, 

contado da citação. § 1o Do mandado de citação constarão, também, a 

ordem de penhora e a avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça 

tão logo verificado o não pagamento no prazo assinalado, de tudo 

lavrando-se auto, com intimação do executado. § 2o A penhora recairá 

sobre os bens indicados pelo exequente, salvo se outros forem indicados 

pelo executado e aceitos pelo juiz, mediante demonstração de que a 

constrição proposta lhe será menos onerosa e não trará prejuízo ao 

exequente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000431-94.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CECILIA MARIA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000431-94.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

CECILIA MARIA DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos, Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada 

no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000265-62.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

WANDERSON OLIVEIRA CAMPOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MUNICIPIO DE POXOREU MT (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000265-62.2020.8.11.0014. AUTOR: 

WANDERSON OLIVEIRA CAMPOS REU: MUNICIPIO DE POXOREU MT 

Vistos, Presentes os requisitos dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a 

petição inicial. CITE-SE a parte requerida, mediante remessa dos autos em 

carga para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do 

CPC/2015). Na hipótese de o réu alegar em sua contestação fato 

impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou quaisquer das 

matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste 

via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, 

conforme preceituam os artigos 350 e 351 do CPC. DEFIRO os benefícios 

da assistência judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade 

de impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. CUMPRA-SE. 

Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de 

Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000433-64.2020.8.11.0014

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:

EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA (EXECUTADO)

DANILO RODRIGUES VIEIRA DE SOUSA (EXECUTADO)

DULCELINA ALVES DE SOUZA (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000433-64.2020.8.11.0014. 
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EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: DANILO RODRIGUES 

VIEIRA DE SOUSA, EDIMILSON RODRIGUES VIEIRA, DULCELINA ALVES 

DE SOUZA Vistos, Trata-se de execução por quantia certa embasada em 

título executivo extrajudicial (artigo 784, IV do CPC) em que se busca a 

expropriação de bens do devedor para a satisfação de crédito decorrente 

de obrigação certa, líquida e exigível na forma do artigo 783 do CPC. 

Desse modo, preenchidos os pressupostos legais, CITEM-SE as partes 

executadas para que efetuem o pagamento da dívida no prazo de 3 (três) 

dias, contados da efetivação da citação, inteligência do artigo 829 do 

CPC[1]. CONSTE expressamente no mandado/carta precatória de citação 

as determinações contidas no §1º do mesmo dispositivo. Na hipótese do 

Oficial de Justiça não encontrar a parte executada, deverá proceder ao 

arresto de tantos bens quantos bastem para garantia da execução (art. 

830, caput CPC), devendo nos dez dias seguintes à efetivação do arresto 

procurar a parte devedora 2 (duas) vezes em dias distintos e, havendo 

suspeita de ocultação, realizará a citação com hora certa, certificando 

pormenorizadamente o ocorrido (§1º). Caso não seja efetuado o 

pagamento, munido da segunda via do mandado, ficará o Sr. Oficial de 

Justiça autorizado a proceder a penhora e avaliação do bem indicado pelo 

exequente na inicial, lavrando-se o respectivo auto e intimando, na mesma 

oportunidade, o executado (art. 829, §1°, do Código de Processo Civil). 

ADVIRTA-SE expressamente o credor que os bens móveis eventualmente 

penhorados deverão obrigatoriamente ser depositados junto ao 

exequente, que assumirá o encargo de fiel depositário, responsável ainda 

por providenciar e custear a remoção dos bens, sob pena de preclusão 

do direito que lhe assiste a execução, com a liberação da penhora. Ficará 

o Oficial de Justiça autorizado a deixar de cumprir a ordem se o exequente 

deixar de fornecer os meios necessários para a remoção imediata do bem 

móvel, oportunidade que ocasionará a preclusão da possibilidade de 

penhora de bens da mesma natureza. Não havendo pagamento da dívida, 

penhora ou arresto na forma autorizada nos itens 2 e 3 desta decisão, 

tendo em vista a ordem preferencial de penhora descrita no artigo 835 do 

CPC, INTIME-SE a parte exequente para que requeira as providências que 

entender necessárias no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de 

arquivamento. FIXA-SE, desde já, os honorários advocatícios a serem 

pagos pela executada em 10% (dez por cento) sobre o valor da 

execução, ressaltando que, no caso de pagamento integral da dívida no 

prazo assinalado (3 dias) a verba será reduzida pela metade (art. 827, §1º 

CPC). CUMPRA-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito [1] Art. 829. O executado será citado para 

pagar a dívida no prazo de 3 (três) dias, contado da citação. § 1o Do 

mandado de citação constarão, também, a ordem de penhora e a 

avaliação a serem cumpridas pelo oficial de justiça tão logo verificado o 

não pagamento no prazo assinalado, de tudo lavrando-se auto, com 

intimação do executado. § 2o A penhora recairá sobre os bens indicados 

pelo exequente, salvo se outros forem indicados pelo executado e aceitos 

pelo juiz, mediante demonstração de que a constrição proposta lhe será 

menos onerosa e não trará prejuízo ao exequente.

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000437-04.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CICERO ARISTEU DA SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000437-04.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

CICERO ARISTEU DA SILVA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000438-86.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IVANILDO PEREIRA DOS ANJOS (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000438-86.2020.8.11.0014. AUTOR: 

IVANILDO PEREIRA DOS ANJOS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000440-56.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

CRIMEILDA FERREIRA CHAGAS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000440-56.2020.8.11.0014. AUTOR(A): 

CRIMEILDA FERREIRA CHAGAS REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 
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promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000439-71.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

EDGAR DOS SANTOS LEITE (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000439-71.2020.8.11.0014. AUTOR: 

EDGAR DOS SANTOS LEITE REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000455-25.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ERNANDES OLIVEIRA MACIEL (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000455-25.2020.8.11.0014. AUTOR: 

ERNANDES OLIVEIRA MACIEL REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000453-55.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MARTINS DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000453-55.2020.8.11.0014. AUTOR: 

MARIA MARTINS DE ALMEIDA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000454-40.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOAQUIM VICENTE DE ALMEIDA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000454-40.2020.8.11.0014. AUTOR: 

JOAQUIM VICENTE DE ALMEIDA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000456-10.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDEREZ SILVA DE OLIVEIRA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON SOUSA MIRANDA OAB - MT0016514A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 
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(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000456-10.2020.8.11.0014. AUTOR: 

VALDEREZ SILVA DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Vistos. Presentes os requisitos 

dos arts. 319 e 320 do CPC/15, RECEBO a petição inicial. Considerando a 

impossibilidade de autocomposição entre as partes, eis que os 

procuradores do réu não dispõem de poderes para tanto, CITE-SE a 

autarquia requerida mediante remessa dos autos em carga para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 

183 do CPC/2015), sob pena de revelia (art. 344 do CPC/2015). Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. DEFEREM-SE os benefícios da assistência 

judiciária gratuita à parte autora, ressalvada a possibilidade de 

impugnação/revogação, nos termos do art. 98 do CPC. Para melhor 

elucidação dos fatos, OFICIE-SE ao INSS para que, em 10 (dez) dias, 

promova a juntada aos autos da cópia do processo administrativo no qual 

o autor requereu o aludido benefício. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data 

lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-69.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TONY SUZUKI (EXECUTADO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000465-69.2020.8.11.0014. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: TONY SUZUKI Vistos 

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que o 

requerente não juntou o comprovante de pagamento de custas e 

despesas processuais iniciais. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, juntando os respectivos comprovantes. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-66 REINTEGRAÇÃO / MANUTENÇÃO DE POSSE

Processo Número: 1000566-77.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRACI CARLOTE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

KAREN KELLY ROSSATTO DOS SANTOS OAB - MT0019204A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAUL FARIAS PINTO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANDRESSA DE OLIVEIRA PINTO OAB - MT21991/O (ADVOGADO(A))

EMANOEL MARCOSFARIAS PINTO OAB - MT10254/O (ADVOGADO(A))

RICARDO BATISTA DAMASIO OAB - MT7222-B (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000566-77.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

IRACI CARLOTE REU: RAUL FARIAS PINTO Vistos, INTIME-SE a parte 

autora pessoalmente para, no prazo de 15 (quinze) dias, constituir novo 

advogado ou requerer a nomeação de advogado dativo. Juntada aos 

autos o instrumento de procuração, INTIME-SE para que apresente 

impugnação à contestação no prazo de 15 dias. Em não havendo 

constituição de novo causídico, venham-me os autos conclusos para 

nomeação de advogado dativo. Ás providências, cumpra-se, expedindo o 

necessário. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000465-69.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO DO BRASIL SA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TONY SUZUKI (EXECUTADO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000465-69.2020.8.11.0014. 

EXEQUENTE: BANCO DO BRASIL SA EXECUTADO: TONY SUZUKI Vistos 

De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão atender aos 

requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de Processo 

Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que o 

requerente não juntou o comprovante de pagamento de custas e 

despesas processuais iniciais. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, 

caput do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE 

a parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição 

inicial, juntando os respectivos comprovantes. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, 

data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001208-16.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA OAB - MT19365-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001208-16.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Trata-se de AÇÃO 

PREVIDENCIÁRIA, proposta por VALTERCIO TEIXEIRA DE OLIVEIRA, em 

desfavor do INSS, pugnando pela condenação da autarquia à implantação 

do benefício de aposentadoria por tempo de contribuição, narrando, em 

síntese, que preenche os requisitos exigidos por lei. Presentes os 

requisitos do art. 319 do Código de Processo Civil, RECEBO a petição 

inicial. DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Por tratar a demanda de interesses indisponíveis, e tendo em vista que os 

procuradores do INSS, em atenção ao princípio da indisponibilidade do 

interesse público, em geral, não se apresentam com poderes para 

transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos autos em carga 

para que, querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) 

dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa importa 

no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no art. 

345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. Decorridos os prazos acima fixados, venham-me os autos 

conclusos. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário, com as cautelas de 

estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES 

Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000314-74.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA ELIZABETE DA SILVA (AUTOR(A))
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Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA PATRICIA VILELA DO NASCIMENTO OAB - MT0015528A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000314-74.2018.8.11.0014. AUTOR(A): 

MARIA ELIZABETE DA SILVA REU: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL VISTO, Intime-se a parte autora para que requeira o que entender 

de direito no prazo de 10 (dez) dias. Às providências. Intimem-se e 

cumpra-se, expedindo o necessário. Data a ser lançada no sistema. 

Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000448-33.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

GLEYDSON ALMEIDA VASCONCELOS OAB - MT26893/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1000448-33.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: JUAREZ BARBOSA DOS SANTOS REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos De elementar conhecimento que as petições iniciais deverão 

atender aos requisitos elencados nos arts. 319 e ss. do novel Código de 

Processo Civil, a fim de que o magistrado, após o juízo de admissibilidade e 

recebimento, promova o impulso necessário, de modo a formar a lide. Da 

análise dos documentos acostados com a inicial, observa-se que o 

requerente apresentou comprovante de endereço em nome de terceiro 

sem qualquer justificativa. Diante do exposto, com fulcro no art. 321, caput 

do CPC/15 e sob pena de indeferimento da petição inicial, INTIME-SE a 

parte autora para, no prazo de 15 (quinze) dias, emendar a petição inicial, 

juntado cópia de comprovante de endereço em nome próprio ou, acaso em 

nome de terceiro, que demonstre as razões para tanto. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-96.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - 003.168.661-30 

(PROCURADOR)

 

Certifico que procedo a Intimação das partes para ciência da sentença 

prolatada por derradeiro nos autos.

Intimação Classe: CNJ-117 CUMPRIMENTO PROVISÓRIO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000405-96.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BRASPRESS TRANSPORTES URGENTES LTDA (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

HERIK ALVES DE AZEVEDO OAB - SP262233 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONSTRUTORA PAVIMAT LTDA (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LEONARDO LUIS NUNES BERNAZZOLLI OAB - 003.168.661-30 

(PROCURADOR)

 

Certifico que procedo a Intimação das partes para ciência da sentença 

prolatada por derradeiro nos autos.

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000462-17.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ANAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ELSON GONCALVES NUNES OAB - MT27175/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000462-17.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: ANAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Trata-se a demanda de ação que objetiva o restabelecimento da 

aposentadoria por invalidez em sua integralidade, com pedido de tutela 

provisória de urgência ajuizada por ANAIDES PEREIRA DE OLIVEIRA, em 

face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, 

em suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, RECEBO a petição inicial. Do pedido de gratuidade da 

justiça DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência A parte autora requer a 

concessão de tutela provisória de urgência para fins de determinar à 

autarquia federal o restabelecimento da aposentadoria por invalidez na 

sua integralidade, tendo em vista decisão administrativa que, após 

realização de perícia revisional, decretou a redução gradual do benefício 

até a sua extinção total em 29/08/2018. Pois bem. O Código de Processo 

civil de 2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando detidamente os 

autos, verifica-se que restaram demonstrados a probabilidade do direito e 

o perigo de dano. A probabilidade do direito resulta da verossimilhança 

das alegações de fato e de direito, no tocante ao cabimento do benefício 

pugnado (carência de 12 contribuições, condição de segurado e 

incapacidade total e permanente). No caso dos autos, a probabilidade do 

direito emerge dos documentos juntados com a inicial, os quais, ao menos 

em sede de cognição sumária, demonstram suficientemente que a 

requerente preenche os requisitos legais para o restabelecimento do 

benefício. Vejamos: Em relação à qualidade de segurada, das provas 

anexadas aos autos infere-se que a requerente esteve em gozo de 

aposentadoria por invalidez até 29/08/2018, o que permite concluir pelo 

preenchimento de tal requisito, face ao disposto no art. 15, I da Lei 

8213/91. Isto porque, mantidas as condições de saúde que ensejaram o 

deferimento inicial do benefício, não há que se falar em perda da qualidade 

de segurado no período transcorrido de agosto de 2018 até o ajuizamento 

da presente ação, pois, segundo entendimento consolidado na 

jurisprudência pátria, o trabalhador que teve cessado indevidamente o 

benefício por incapacidade não perde a qualidade de segurado, enquanto 

perdurar, comprovadamente, a impossibilidade de exercer atividades 

laborativas em decorrência de sua condição de saúde. O período de 

carência, igualmente, foi devidamente preenchido, haja vista o disposto 

acima. Por fim, os relatórios e exames médicos acostados revelam a 

permanência do quadro clínico que ensejou o deferimento inicial da 

aposentadoria por invalidez posteriormente cessada. São uníssonos os 

laudos/atestados emitidos por profissionais da medicina vinculados à 

Secretaria Municipal de Saúde no sentido da incapacidade total e 

permanente da requerente, em razão de patologia ortopédica grave nos 

joelhos e na coluna. Importa ressaltar que, ainda que dúvida exista sobre 

totalidade/definitividade da incapacidade da parte autora, tais critérios 

devem ser interpretados cum grano salis, em cotejo com a análise das 

condições pessoais e sociais do segurado, a fim de se aferir a 

possibilidade efetiva de adaptação em atividades não habituais e retorno 

ao mercado de trabalho (em conformidade com a súmula 47 da TNU). Por 
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conseguinte, quanto ao direito pretendido, os documentos mencionados 

são suficientes a corroborar conclusão da verossimilhança das alegações 

constantes na petição inicial. Nesse sentido: PROCESSUAL CIVIL. 

AGRAVO DE INSTRUMENTO. RESTABELECIMENTO DE BENEFÍCIO 

PREVIDENCIÁRIO DE AUXÍLIO-DOENÇA. ANTECIPAÇÃO DE TUTELA. 

CAUSA DE NATUREZA PREVIDENCIÁRIA. POSSIBILIDADE. 1. A 

antecipação dos efeitos da tutela somente poderá ser concedida quando, 

existindo prova inequívoca, o Juiz se convença da verossimilhança da 

alegação e do fundado receio de dano irreparável ou de difícil reparação 

(art. 273, I e II, do CPC/73). 2. É pacífica a orientação jurisprudencial no 

sentido de que a concessão de tutela antecipada contra a Fazenda 

Pública não se aplica em causa de natureza previdenciária. 3. A prova 

está materializada nos atestados médicos, expedidos por médico da 

Secretaria Municipal de Saúde de Nanuque - MG, dos quais se presume a 

veracidade, e o fundado receio de dano verifica-se da natureza alimentar 

do benefício previdenciário. 4. Assente a jurisprudência desta Corte que 

"para a suspensão do benefício é imprescindível a observância do devido 

processo legal e da ampla defesa, com a produção de nova perícia, que 

constate a recuperação laboral  do segurado."  (AMS 

0009205-75.2008.4.01.3600/MT, Desembargadora Federal Neuza Maria 

Alves da Silva, e-DJF1 24.3.2011 p. 71). 5. Agravo de instrumento 

parcialmente provido tão somente no tocante à reimplantação do benefício 

(auxílio-doença), até a realização de perícia oficial a ser designada pelo 

juízo a quo, que confirme a incapacidade do agravante. (AG 

0074961-92.2010.4.01.0000 / MG, Rel. DESEMBARGADORA FEDERAL 

GILDA SIGMARINGA SEIXAS, PRIMEIRA TURMA, e-DJF1 de 13/09/2016) 

Além disso, patente encontra-se o requisito do periculum in mora, dada a 

natureza alimentar da verba, configurada a possibilidade de demora no 

provimento judicial definitivo. Diante do exposto, DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência, para determinar que a requerida implemente o 

benefício de aposentadoria por invalidez do Sr. ANAIDES PEREIRA DE 

OLIVEIRA no prazo de até 30 dias, sob pena de multa diária no valor de R$ 

200,00 (duzentos reais). INTIMEM-SE as partes para ciência da presente 

decisão e para que manifestem, no prazo de 15 (quinze) dias, a intenção 

de produzir outros meios de prova, apresentando, caso haja interesse, o 

pertinente rol de testemunhas a serem inquiridas em sede de audiência de 

instrução e julgamento. Faça-se constar no termo de intimação da parte 

autora que, em conformidade com a atual jurisprudência dos Tribunais 

Superiores, eventual reforma da decisão concessiva de tutela de urgência 

em cognição exauriente, implica no dever de restituição das parcelas de 

benefício recebidas. Por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não possuem poderes 

para transigir, CITE-SE a autarquia ré para que, querendo, pugne pela 

realização de audiência de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido 

formulado no prazo de 30 (trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de 

que a ausência de defesa importa no reconhecimento da revelia, em 

conformidade com o disposto no art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na 

hipótese de o réu alegar em sua contestação fato impeditivo, modificativo, 

extintivo do direito do autor ou quaisquer das matérias mencionadas no 

art. 337 do CPC, INTIME-SE o advogado deste via DJE para que, no prazo 

de 15 (quinze) dias, manifeste-se a respeito, conforme preceituam os 

artigos 350 e 351 do CPC. Com fulcro no art. 370 c/c o art. 139, VI, do 

CPC/15, determino a realização de perícia técnica, a fim de que se 

constate, como acima mencionado, a existência ou não de patologia que, 

efetivamente, incapacite para o exercício da atividade laboral, e em 

havendo incapacidade, para que informe se esta é permanente ou 

temporária. Para tanto, NOMEIO, para a confecção do laudo o médico, o 

Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria 

deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários periciais em R$ 

600,00 (seiscentos reais), considerados os critérios previstos no art. 25 

c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ.Com o agendamento, intimem-se 

as partes, para ciência. FIXA-SE o prazo de 30 (vinte) dias para a 

realização da avaliação médica, e 05 (cinco) dias após o exame para 

juntada do laudo. INTIME-SE as partes para que, no prazo de 15 dias, caso 

queiram, indiquem assistente técnico e apresentem quesitos, bem como 

arguam impedimento ou suspeição, nos termos do art. 465, § 1º do CPC/15 

Com o aporte do referido laudo, retornem os autos conclusos para 

decisão relativa ao pedido de tutela provisória de urgência e intimem-se as 

partes para manifestação sobre o laudo, no prazo de 15 (quinze) dias. 

Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se ao Diretor do 

respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para pagamento, na forma 

estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 2007 do Conselho da 

Justiça Federal, expedindo-se o necessário para tanto. CUMPRA-SE. 

Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz 

de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000714-54.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

JOSE CAVALCANTE DA SILVA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

JANICE FLORES CAMPOS OAB - MT0010706A (ADVOGADO(A))

ALOISIO DA ROSA HAAS OAB - MT9038/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000714-54.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: JOSE CAVALCANTE DA SILVA REQUERIDO: 

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

Vistos, Cuida-se de ação para concessão de auxilio doença, ajuizada por 

JOSE CAVALCANTE DA SILVA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL 

DO SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Diante da 

apresentação de contestação e impugnação, não sendo caso, por ora, de 

julgamento antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo 

deliberar acerca das providências preliminares e do saneamento previsto 

no artigo 357 do CPC. Das questões processuais pendentes: Processo em 

ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Da delimitação das questões de fato e organização das provas: 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, sendo incontroverso o preenchimento do requisito etário, fixa-se 

como controvertidos os seguintes pontos: (a) A condição de trabalhador 

rural; (b) O período de carência; (c) A incapacidade laboral; Ante ao 

petitório de fls. 85/92, necessária se faz à realização da perícia, uma vez 

que este juízo, por si só, não possui conhecimentos específicos para 

dirimir sobre a questão sem o prévio parecer do expert. Deste modo, 

NOMEIO para a confecção do laudo o médico Eduardo de Toledo Barros, 

CRM 1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o 

encargo, FIXO os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), 

nos termos do Provimento nº 68/2008-CGJ, considerando o valor médio de 

uma consulta, o tempo decorrente para a resposta dos quesitos 

apresentados e o grau de especialidade do médico. INTIMA-SE a autarquia 

ré para no prazo de 15 (quinze) dias apresentar quesitos a serem 

respondidos pelo perito, se já não o fez, conforme art. 465 §1°, III do 

NCPC. ANOTE-SE que a perícia será realizada no Fórum da Comarca de 

Poxoréu- MT, devendo a parte autora ser intimada para comparecer 

munida de todos os exames médicos que possui. INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil, devendo o laudo pericial 

ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o Sr. 

Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC). As partes poderão 

arguir impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes técnicos e 

formularem quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 

465, §1, incisos I, II e III do CPC. As partes, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil. Escoado o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, expeça-se o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª da 

citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se 

o necessário para tanto. Outrossim, DEFIRO a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão. Não obstante, 

considerando a conjunta de n. 249/2020 que determinou o fechamento das 

portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato 

Grosso e de quaisquer dependências do serviço judicial e instituiu o 
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regime obrigatório de teletrabalho, suspendendo os prazos processuais; e 

considerando a imprevisibilidade quanto ao retorno da normalidade, 

ensejada pelo quadro de pandemia do COVID-19, mantenham-se os autos 

em secretaria até a normalização das atividades do Poder Judiciário do 

Mato Grosso ou até ulterior determinação judicial. Após, sem prejuízo do 

cumprimento de eventuais determinações pendentes, venham-me os autos 

conclusos imediatamente para designação de audiência de instrução e 

julgamento Ás providências, CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no 

sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000728-38.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OSVALDO NUNES VIEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

OSCAR ALVES DA SILVA JUNIOR OAB - MT0018917A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

WILSON NUNES VIEIRA (REQUERIDO)

DENISVALDO NUNES VIEIRA (REQUERIDO)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000728-38.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: OSVALDO NUNES VIEIRA REQUERIDO: WILSON NUNES 

VIEIRA, DENISVALDO NUNES VIEIRA Vistos, Trata-se de ação para 

substituição amigável do curador com pedido antecipado de tutela, 

ajuizada por OSVALDO NUNES VIEIRA em desfavor de WILSON NUNES 

VIEIRA, postulando a modificação/concessão de curatela de seu irmão 

DENISVALDO NUNES VIEIRA. O requerente é irmão do curador atual e do 

incapaz DENISVALDO NUNES VIEIRA, conforme é possível verificar em 

documentos anexos. Ocorre que o atual curador que já cuida há mais de 

20 anos do interditado, e, por motivos pessoais, os quais inviabilizam a 

atenção e os cuidados necessários ao incapaz, resolve de comum acordo 

com o requerente, transferir a sua curatela, visando assim melhor atender 

aos cuidados do curatelado. O interditado, na realidade, nunca esteve 

somente sob os cuidados do curador em especial nomeado, mas de toda a 

família, que sempre esteve unida no intuito de melhor cuidar daquele, tendo 

em vista tamanho trabalho que é cuidar de uma pessoa com distúrbios 

mentais. Entretanto, se faz necessário a referida substituição, a fim de 

conferir a adequada legitimidade na administração bens e interesses em 

nome do curatelado. Neste sentido, busca a presente ação a modificação 

da curatelada, para que seja transferida ao requerente, com os 

consectários necessários. O Ministério Público manifestou-se 

favoravelmente pela antecipação da tutela provisória e pugnou pela 

realização de estudo psicossocial na residência das partes. É o breve 

relatório. Fundamenta-se. Decide-se. Presentes os requisitos legais, 

recebo a petição inicial. Ora, é cediço que o instituto da tutela provisória 

antecipada visa a adiantar os efeitos da sentença, entregando à parte 

autora a própria pretensão deduzida em juízo. Trata-se, portanto, de tutela 

com caráter nitidamente satisfativo, já que através dela a parte requerente 

não pretende simplesmente evitar os prejuízos da demora, mas, desde 

logo, obter a satisfação provisória do direito. Considerando que, conforme 

consta dos autos, o curatelado é assistido por toda sua família em 

especial pelo Sr. OsVALDO Nunes vieira há mais de 20 (vinte) anos e que 

o pedido está sendo postulado de forma amigável para efeitos de mera 

regularização de circunstância fática já vigente, necessária se faz o 

deferimento da tutela provisória. Com efeito, nos termos do art. 300 e ss. 

do CPC/15, o deferimento da tutela provisória é a medida mais adequada 

para a garantia dos direitos do interditado, na medida em que presente, 

conforme se infere das informações acima, a probabilidade do direito, 

sendo o perigo da demora consectário da natureza da demanda e da 

necessidade de preservação imediata dos interesses do curatelado. Ante 

o exposto, acolho o parecer ministerial e DEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência para substituir o atual curador de Denisvaldo Nunes 

Vieira, nomeando, provisoriamente, OsVALDO Nunes vieira, com 

fundamento nos artigos 1.777 do CC, artigo 747, II do Novo Código de 

Processo Civil. CITE-SE pessoalmente o curador nomeado para ciência da 

nomeação e, para, nos termos do art. 759, § 2º do CPC/15, em 05 dias, 

prestar compromisso de assistir ao curatelado nos atos da vida civil de 

cunho patrimonial e negocial, ressalvando-se, em prestigio ao princípio da 

dignidade e da liberdade, o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao 

matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, ao trabalho e ao voto, até 

ulterior deliberação deste juízo. Oficie-se a equipe multidisciplinar deste 

juízo para que realize estudo psicossocial no local de residência do 

incapaz, bem como no ambiente social e familiar em que inserido, 

acostando aos autos relatório e parecer sobre aspectos educacionais, 

sociais, relacionais, emocionais e econômicos, juntando aos autos o 

respectivo laudo no prazo de 30 (trinta) dias. LAVRE-SE termo de curatela 

provisória, dispensado o oferecimento de caução. Cumprida providência 

acima, DÊ-SE vista ao Ministério Público. Muito embora já se tenha 

procedido à oitiva do curatelado nos autos do processo que decretou a 

sua interdição, haja vista que tal ato fora praticado há mais de 20 (vinte) 

anos, por razões de cautela e proteção dos interesses do curatelado, em 

cumprimento ao disposto no artigo 751, do Código de Processo Civil, 

necessária a designação de audiência para entrevista do interditado. Não 

obstante, considerando a Portaria de n. 249/2020, que determinou o 

fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas 

do Estado de Mato Grosso e de quaisquer dependências do serviço 

judicial e instituiu o regime obrigatório de teletrabalho, suspendendo os 

prazos processuais; considerando que o CNJ estendeu, por tempo 

indeterminado, o período de trabalho remoto (Portaria 77/2020 da 

Diretoria-Geral do CNJ que altera as Portarias 53, de 12 de março de 2020, 

e 63, de 17 de março de 2020); considerando a imprevisibilidade quanto ao 

retorno da normalidade, ensejada pelo quadro de pandemia do COVID-19, 

mantenham-se os autos em secretaria até a normalização das atividades 

do Poder Judiciário do Mato Grosso ou até ulterior determinação judicial. 

Após, sem prejuízo do cumprimento de eventuais determinações 

pendentes, venham-me os autos conclusos imediatamente para 

designação de audiência. Cumpra-se, expedindo-se o necessário. 

Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de 

Direito.

Intimação Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001062-72.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ZILDA GARCIA DELMONDES (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

THAIS MIRELY SANTOS PEDROSO OAB - MT20873-O (ADVOGADO(A))

CESAR DAIA SILVA OAB - MG163041 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DESPACHO Processo: 1001062-72.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

ZILDA GARCIA DELMONDES REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO 

NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Compulsando-se a petição de ID 

29065043 e os documentos que a acompanham, observo que a 

determinação de emenda à inicial foi cumprida apenas parcialmente. Em 

que pese o disposto no art. 321, parágrafo único do CPC/15, levando-se 

em conta a natureza da ação, assim como o princípio da razoável duração 

do processo, pela derradeira vez, INTIME-SE a parte autora, por meio da 

advogada constituída, para que, no prazo fatal de 05 (cinco) dias, sob 

pena de indeferimento da petição inicial: (1) proceda à retificação do polo 

ativo da demanda, no qual deverá constar, na condição de representante 

legal, o curador provisório nomeado; (2) Por consectário lógico, retifique o 

instrumento de procuração acostado para que conste, como outorgante, o 

curador nomeado, agindo especificamente na tutela dos interesses do 

representado; (3) Junte aos autos a íntegra da decisão que nomeou 

curador provisório, a fim de que se certifique o juízo da extensão dos 

poderes a ele atribuídos. Decorrido o prazo designado, venham-me os 

autos conclusos para decisão. CUMPRA-SE, expedindo-se o necessário e 

com as cautelas de estilo. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin 

de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-284 DIVÓRCIO LITIGIOSO

Processo Número: 1000077-06.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

FRANCISCA MICELANGE BARBOSA FREITAS (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANDERLANDIS DA SILVA SANTOS OAB - MT19897-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LUCERIO ALVES DA TRINDADE (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

WILKER GUSTAVO MARQUES DE SOUZA OAB - MT21661/O 

(ADVOGADO(A))

DAYANE FARIA MENDES OAB - MT25486/O (ADVOGADO(A))

CRISTINA RIBEIRO DA SILVA OAB - MT25181/O (ADVOGADO(A))
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JULIO ALMEIDA DE SOUZA OAB - MT0011716A (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000077-06.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: FRANCISCA MICELANGE BARBOSA FREITAS REQUERIDO: 

LUCERIO ALVES DA TRINDADE Vistos, Assiste razão à parte no tocante 

ao erro material apontado no petitório retro, motivo pelo qual é necessária 

designação de nova data para a oralidade. Não obstante, considerando a 

Portaria de n. 249/2020, que determinou o fechamento das portas do 

Palácio da Justiça, dos Fóruns das Comarcas do Estado de Mato Grosso e 

de quaisquer dependências do serviço judicial e instituiu o regime 

obrigatório de teletrabalho, suspendendo os prazos processuais; 

considerando que o CNJ estendeu, por tempo indeterminado, o período de 

trabalho remoto (Portaria 77/2020 da Diretoria-Geral do CNJ que altera as 

Portarias 53, de 12 de março de 2020, e 63, de 17 de março de 2020); 

considerando a imprevisibilidade quanto ao retorno da normalidade, 

ensejada pelo quadro de pandemia do COVID-19; MANTENHAM-SE os 

autos em secretaria até a normalização das atividades do Poder Judiciário 

do Mato Grosso ou até ulterior determinação judicial. Após, sem prejuízo 

do cumprimento de eventuais determinações pendentes, VENHAM-ME os 

autos conclusos imediatamente para designação de audiência. Às 

providências. Intimem-se e cumpra-se, expedindo o necessário. Data a ser 

lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes Juiz de Direito

Intimação Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000675-91.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

maria de fatima da silva (REQUERENTE)

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (REQUERENTE)

Parte(s) Polo Passivo:

JOSIVAL DA SILVA RODRIGUES (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

JEOVANO BORTOLOTTE XAVIER OAB - 482.347.701-44 

(REPRESENTANTE)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE 2ª 

VARA CÍVEL DE POXORÉO EDITAL DE INTIMAÇÃO Prazo do Edital: 10 Dias 

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

DE SOUZA PONTES PROCESSO n. 1000675-91.2018.8.11.0014 Valor da 

causa: R$ 954,00 ESPÉCIE: [Tutela e Curatela]->INTERDIÇÃO (58) POLO 

ATIVO: Nome: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO 

Endereço: Rua Euclides da Cunha, 0, Edifício Fórum, Santa Luzia, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 Nome: maria de fatima da silva 

Endereço: Rua Seis, 0, Última casa da rua, Jardim Bela Vista, POXORÉO - 

MT - CEP: 78800-000 POLO PASSIVO: Nome: JOSIVAL DA SILVA 

RODRIGUES Endereço: Rua Seis, 0, última casa da rua, Bela Vista, 

POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 Nome: JEOVANO BORTOLOTTE XAVIER 

Endereço: MACARANDUBA, SN, QD 16 LT 12, GOIANIA 2, GOIÂNIA - GO - 

CEP: 74663-400 INTIMANDO: TERCEIROS INTERESSADOS FINALIDADE: 

EFETUAR A INTIMAÇÃO DE TODOS OS TERCEIROS INTERESSADOS 

atualmente em local incerto e não sabido, do inteiro teor da sentença, 

prolatada nos autos acima mencionados, que segue abaixo transcrita, 

conforme despacho e documentos vinculados disponíveis no Portal de 

Serviços do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, cujas 

instruções de acesso seguem descritas no corpo deste documento 

SENTENÇA:Ante todo o exposto, este Juízo JULGA PROCEDENTE a 

presente ação, com resolução de mérito, a teor do que dispõe o art. 487, I, 

do Código de Processo Civil, para o fim de decretar a interdição de 

JOSIVAL DA SILVA RODRIGUES, declarando-o absolutamente incapaz de 

exercer pessoalmente os atos da vida civil, nos termos do art. 1.767, I do 

Código Civil. NOMEIO sua genitora a Sr. MARIA DE FÁTIMA DA SILVA (RG 

nº. 1855648-5 SSP/MT e do CPF nº. 710.993.821-22, residente e 

domiciliada na Rua Seis, s/n°, Jardim Bela Vista, Poxoréu/MT), que devera 

exercer seu múnus de assistir ao curatelado nos atos da vida civil de 

cunho patrimonial e negocial com todas as cautelas necessárias para, em 

prestigio ao princípio da dignidade e da liberdade, preservar-lhe o direito 

ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto.Em obediência ao disposto no 

art. 755, §3º do CPC, inscreva-se a presente interdição no registro de 

pessoas naturais e imediatamente publique-se na rede mundial de 

computadores, no sítio do tribunal a que estiver vinculado o juízo e na 

plataforma de editais do Conselho Nacional de Justiça, onde permanecerá 

por 6 (seis) meses, na imprensa local, 1 (uma) vez, e no órgão oficial, por 

3 (três) vezes, com intervalo de 10 (dez) dias, constando do edital o nome 

da interdita e da curadora, a causa da interdição, os limites da curatela e, 

não sendo total a interdição, os atos que a interdita poderá praticar 

autonomamente. 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, 

SALUSTIANO CANDIDO PEREIRA FILHO, digitei. POXORÉ \MT , 28 de abril 

de 2020. (Assinado Digitalmente) Gestor(a) Judiciário(a) Autorizado(a) 

pelo Provimento nº 56/2007-CGJ OBSERVAÇÕES: O processo está 

integralmente disponibilizado pelo Sistema PJe - Processo Judicial 

Eletrônico, no endereço https://pjeinstitucional.tjmt.jus.br, nos TERMOS DO 

ARTIGO 9.º DA LEI 11.419/2006. INSTRUÇÕES DE ACESSO: Para acessar 

as peças e atos judiciais vinculados a este documento, acesse o 

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

celular: com o aplicativo aberto, acesse o serviço “Leia aqui seu código” e 

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

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

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

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

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

comparecer à Unidade Judiciária (endereço acima indicado) para ter 

acesso, bem como proceder o seu cadastramento ao sistema. 

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

processo que pretenda atuar, exclusivamente através da funcionalidade 

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

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

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

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

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

com o consequente lançamento de decurso de prazo. Para maiores 

informações, favor consultar o Manual do PJe para Advogados em 

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

Decisão

Decisão Classe: CNJ-275 INTERDIÇÃO

Processo Número: 1000908-54.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA APARECIDA COUTINHO MIRANDA DE SOUZA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DAYSE CRYSTINA DE OLIVEIRA LIMA OAB - MT0013890A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO COUTINHO MIRANDA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo: 1000908-54.2019.8.11.0014. REQUERENTE: MARIA 

APARECIDA COUTINHO MIRANDA DE SOUZA REQUERIDO: RENATO 

COUTINHO MIRANDA Trata-se de ação de interdição com pedido de tutela 

de urgência ajuizada por MARIA APARECIDA COUTINHO MIRANDA E 

SOUZA contra RENATO COUTINHO MIRANDA, ambos qualificados nos 

autos. Aduz o requerente, em síntese, que é irmã do requerido, o qual é 

portador patologia classificada como transtornos mentais e 

comportamentais – CID 10 e F 20.0, que lhe causa déficit intelectual 

duradouro. Ressalta que o interditando não possui filhos ou bens e 

necessita de uma pessoa para reger os fatos de sua vida civil. Nesse 

sentido, requer a concessão da tutela de urgência para atribuir a curatela 

provisória do interditando. Do pagamento de custas/gratuidade de justiça e 

comprovante de residência: Compulsando-se os autos, observo que, em 

descompasso com o art. 5º, LXXVI da CRFB/88 e arts. 98 e ss. do CPC/15, 

a requerente não apresentou comprovante de pagamento de custas ou de 

incapacidade financeira para arcar com as custas do processo, assim 

como não apresentou declaração de hipossuficiência. Além disso, não 

obstante despacho de ID 25572777, a parte autora ainda não juntou 

comprovante de residência. Entretanto, com base no princípio da 

efetividade da justiça e da instrumentalidade do processo, considerando 

que os documentos juntados com a inicial são suficientes para a formação 

de juízo sumário quanto à providência liminar, bem como, que a natureza 

do direito material pugnado, inerentemente, denota situação de urgência, 

passo à análise do pedido de nomeação de curador provisório, sem 

prejuízo da juntada posterior dos referidos documentos, como no 
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dispositivo se determinará. Da tutela provisória de urgência para 

nomeação de curador provisório: No que concerne ao pedido de 

nomeação de curador provisório, de elementar a compreensão que a 

curatela é um instrumento jurídico voltado para a proteção do indivíduo 

que, embora maior de 18 anos, apresenta relativa incapacidade para a 

prática dos atos da vida civil, necessitando da assistência de outra para 

salvaguardar seus interesses. Clóvis Beviláqua a define como “o encargo 

público conferido por lei a alguém, para dirigir a pessoa e administrar os 

bens dos maiores, que, por si, não possam fazê-lo”. Ao Estado juiz, 

quando provocado, cabe empreender todos os esforços, com as cautelas 

devidas, para, por meio de instrumentos como a curatela e a decisão 

apoiada, previstas na legislação Civil, processual civil, bem como da lei 

13146/15, assegurar que os interesses daqueles que, por razões 

quaisquer, não estão aptos a exercer com plenitude e discernimento os 

atos necessários para uma vida digna, sejam cuidados por pessoas aptas 

e intencionadas a lhes assegurar a melhor qualidade de vida e o adequado 

exercício de direitos. Relativamente à lei 13146/15, segundo Mazzuoli 

(2017. pg. 357): “Como consequência direta da incorporação da 

Convenção sobre os Direitos das Pessoas com Deficiência e de seu 

Protocolo Facultativo com equivalência de emendas constitucionais no 

Brasil, foi instituída entre nós a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa com 

Deficiência, também chamada Estatuto da Pessoa com Deficiência (Lei 13. 

146, de 06 de julho de 2015).”. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, 

instituído pela referida lei, modificou dispositivos do Código Civil que tratam 

sobre a temática das incapacidades. E, hodiernamente, apenas as 

pessoas menores de 16 anos são absolutamente incapazes, sendo 

considerados relativamente incapazes (a) as pessoas entre 16 e 18 anos, 

(b) os ébrios habituais e os viciados em tóxicos, (c) aqueles que, por 

causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua vontadee (d) 

os pródigos.[1] Assim, considerando que o ordenamento jurídico não mais 

reconhece, sob o aspecto legal, a incapacidade absoluta (para quaisquer 

atos da vida civil) de pessoas maiores, o instituto da interdição passa a 

merecer interpretação conciliativa com os novos paradigmas da lei 

13146/15, na medida em que nenhuma pessoa maior poderá ser privada 

de praticar autonomamente todos os atos da vida civil, como outrora se 

admitia nos casos de interdição. Disto decorre que a condição de 

vulnerabilidade ensejada pela deficiência intelectual ou física das pessoas 

maiores de 18 anos apenas admite dois mecanismos jurídicos de auxílio 

nos atos da vida civil: a tomada de decisão apoiada (art. 1783 do CC) ou a 

curatela (art. 1767 e ss. Do Código Civil), sendo esta última para as 

hipóteses em que há um maior comprometimento das capacidades físicas 

ou cognitivas da pessoa com deficiência. Ambos os instrumentos se 

coadunam com os objetivos da lei 13146/15, que, no art. 1º, dispõe sobre 

a finalidade de “assegurar e a promover, em condições de igualdade, o 

exercício dos direitos e das liberdades fundamentais por pessoa com 

deficiência, visando à sua inclusão social e cidadania. ”. Exsurge, pois, 

dos novos paradigmas introduzidos pela Lei 13146/15, que a curatela da 

pessoa que detenha deficiência de ordem física ou intelectual é medida 

excepcional e proporcional às necessidades e às circunstâncias de cada 

caso. E neste contexto, não alcança, salvo situações excepcionalíssimas, 

o direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. Restringe-se, portanto, aos 

atos relacionados aos direitos de natureza patrimonial e negocial e a sua 

duração deve se dar pelo tempo mínimo necessário. É o que se infere dos 

artigos 84 e 85 do aludido diploma legal: Art. 84. A pessoa com deficiência 

tem assegurado o direito ao exercício de sua capacidade legal em 

igualdade de condições com as demais pessoas. § 1º Quando necessário, 

a pessoa com deficiência será submetida à curatela, conforme a lei. § 2º É 

facultado à pessoa com deficiência a adoção de processo de tomada de 

decisão apoiada. § 3º A definição de curatela de pessoa com deficiência 

constitui medida protetiva extraordinária, proporcional às necessidades e 

às circunstâncias de cada caso, e durará o menor tempo possível. § 4º 

Os curadores são obrigados a prestar, anualmente, contas de sua 

administração ao juiz, apresentando o balanço do respectivo ano. Art. 85. 

A curatela afetará tão somente os atos relacionados aos direitos de 

natureza patrimonial e negocial. § 1º A definição da curatela não alcança o 

direito ao próprio corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à 

educação, à saúde, ao trabalho e ao voto. § 2º A curatela constitui medida 

extraordinária, devendo constar da sentença as razões e motivações de 

sua definição, preservados os interesses do curatelado. § 3º No caso de 

pessoa em situação de institucionalização, ao nomear curador, o juiz deve 

dar preferência a pessoa que tenha vínculo de natureza familiar, afetiva 

ou comunitária com o curatelado. Baseado neste novo arcabouço de 

ideias e princípios, Flávio Tartuce (Tartuce. 2017, pg. 641) leciona que “a 

atual sistemática passou a assegurar a dignidade-liberdade, ao invés da 

anterior que se interpretava como dignidade-vulnerabilidade”. Dito de outro 

modo, a novel legislação, objetivando romper com paradigmas 

preconceituosos, que fragilizam e comprometem o potencial de 

autodesenvolvimento e inserção social das pessoas com deficiência, 

reconhece e incentiva a capacidade de autodeterminação (um dos 

principais corolários da dignidade humana), como razão imperiosa para a 

salvaguarda da liberdade para o exercício de direitos de índole existencial 

e como elemento limitador dos poderes do curador. Portanto, em sendo 

cabível a nomeação de curador, deve o juiz fixar os limites de seu múnus, 

não podendo mais outorgar poderes totais ou mesmo genéricos. Pois bem. 

A hipótese dos autos se subsume ao item “c” acima transcrito (“aqueles 

que, por causa transitória ou permanente, não puderem exprimir sua 

vontade”), na medida em que Renato é portador de patologia classificada 

como transtorno mental e comportamental – CID 10 e F 20.0, que lhe causa 

déficit intelectual duradouro e requer o auxílio de terceira pessoa para 

reger os atos de sua vida civil. As provas juntadas aos autos, sobretudo 

os atestados médicos acostados ao caderno processual, corroboram a 

narrativa da petição inicial. Presente, portanto, o requisito do “fumus boni 

iuris”. Por sua vez, o periculum in mora, ou seja, o fundado receio de dano 

irreparável ou de difícil reparação ressai da situação de vulnerabilidade e 

risco social em que se encontra o requerido, e, por consequência, da 

imediata necessidade de lhe assegurar a adequada gestão dos seus 

interesses patrimoniais e negociais, de modo que não lhe ocorra o 

perecimento de direitos em razão das fatídicas dificuldades que lhe 

acometem. Desta feita, estando presentes os requisitos do art. 300 c/c art. 

749, parágrafo único do CPC/15, outro caminho não se vislumbra, senão, 

em juízo de cognição abreviada, nomear curador para a proteção dos 

interesses de RENATO COUTINHO MIRANDA, que terá poderes 

circunscritos à assistência nos atos de natureza patrimonial e negocial, 

sem prejuízo de posterior redução/ampliação ou levantamento, acaso 

demonstrada necessidade proporcional ao agravo perquirido. 

Relativamente à legitimidade para a curadoria, o art. 1775, § 3º do Código 

Civil determina que, na falta de cônjuge, companheiro, pais ou 

descendentes, cabe ao juiz a escolha do curador. Com efeito, não 

havendo nos autos notícia da existência de ascendentes ou 

descendentes e sendo a irmã, requerente, a pessoa responsável por 

bater às portas do Judiciário em busca de ajuda para o irmão, nomeia-se, 

como curador de RENATO COUTINHO MIRANDA, a Sra. MARIA 

APARECIDA COUTINHO MIRANDA E SOUZA, que deverá prestar o 

compromisso de bem e fielmente cumprir seu encargo no prazo de 05 

(cinco) dias (art. 759 do CPC/15). Forte nos fundamentos acima, DEFIRO a 

curatela provisória do requerido à sua irmã, a Sra. MARIA APARECIDA 

COUTINHO MIRANDA E SOUZA. CITE-SE pessoalmente a curadora 

nomeada para ciência da nomeação e, para, nos termos do art. 759, § 2º 

do CPC/15, em 05 dias, prestar compromisso de assistir ao curatelado nos 

atos da vida civil de cunho patrimonial e negocial, ressalvando-se, em 

prestigio ao princípio da dignidade e da liberdade, o direito ao próprio 

corpo, à sexualidade, ao matrimônio, à privacidade, à educação, à saúde, 

ao trabalho e ao voto, até ulterior deliberação deste juízo. LAVRE-SE termo 

de curatela provisória, dispensado o oferecimento de caução. Em 

cumprimento ao disposto no artigo 751, do Código de Processo Civil, 

DESIGNO audiência para entrevista do curatelado para o dia 12 de 

dezembro de 2019, às 14h00min. CITE-SE pessoalmente o requerido para 

comparecimento, consignando-se, no ato de citação a possibilidade de 

nomeação de advogado (art. 752, § 2º do CPC/15) ou a assistência de 

parentes. INTIME-SE a equipe do CREAS para: (1) elaboração de estudo 

psicossocial junto à curadora e ao curatelado, a fim de constatar o grau 

da incapacidade e, por consequência, a amplitude da assistência 

demandada por este último, tendo em vista os paradigmas de liberdade e 

dignidade que devem nortear a delimitação dos poderes da curadora. 

Junte-se aos autos relatório no prazo de 20 (vinte) dias; e (2) 

Comparecimento à audiência de entrevista do curatelado (art. 751, § 2º do 

CPC/15). INTIME-SE o Ministério Público para: (1) Ciência da decisão supra; 

e (2) Para comparecimento à audiência acima designada, caso entenda 

existir interesse e necessidade (art. 752, § 1º c/c art. 178 do CPC/15). E, 

por fim, INTIME-SE a requerente (ora nomeada curadora) para, no prazo 

de 15 dias, juntar aos autos comprovante de residência próprio, bem como 

declaração de hipossuficiência c/c comprovantes da incapacidade para 

arcar com as custas do processo ou recibo de pagamento das custas. 
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CUMPRA-SE, expedindo o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema 

DARWIN DE SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-79 AÇÃO CIVIL PÚBLICA CÍVEL

Processo Número: 1000394-04.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (AUTOR(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO CLEITON GOMES DE OLIVEIRA (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000394-04.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO REU: LEANDRO 

CLEITON GOMES DE OLIVEIRA Trata-se de AÇÃO CIVIL PÚBLICA ajuizada 

pelo MINISTÉRIO PÚBLICO, em desfavor de LEANDRO CLEITON GOMES DE 

OLIVEIRA. Vieram os autos conclusos. Em que pese o pedido ministerial, 

no caso em apreço entendo não ser prescindível a produção de outras 

provas, inclusive, da prova testemunhal, uma vez que a causa de pedir 

embasa-se em fatos controvertidos não aferíveis, de pronto, apenas com 

base na documentação anexada. Diante da apresentação da contestação 

e impugnação à contestação, não sendo caso, por ora, de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do CPC. No tocante ao pedido de revogação da medida liminar 

deferida, não obstante tenha o requerido juntado aos autos diversas 

declarações de vizinhos do estabelecimento, em dissonância com o que 

fora informado pelo Ministério Público no tocante à perturbação do 

sossego e da paz social, os fatos apresentados pela parquet a isto não 

se resumem. Há nos autos relato de fatos que, supostamente, implicariam, 

inclusive, em violação ao disposto no Estatuto da Criança e adolescente. 

Ademais, as referidas declarações têm força probatória relativizada, eis 

que produzidas unilateralmente e sem o crivo do contraditório. Por fim, há 

que se ressaltar que, como aduzido pelo MP, vigora no Brasil o princípio da 

independência de instâncias, do qual decorre, como conclusão, que 

magistrado não fica vinculado ao entendimento adotado na seara 

administrativa. Em outras palavras, no caso dos autos, a priori, o alvará de 

funcionamento anexado não é capaz de infirmar, por si só, os fatos 

relatados pelo Ministério Público. Por isso, incabível, neste momento 

processual, a revogação da liminar deferida. Das questões processuais 

pendentes: Processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes 

de saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. Delimitação das questões de fato e 

organização das provas: Resolvidas as questões processuais pendentes, 

mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a atividade 

probatória, observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos 

autos. Nesse quadro, fixa-se como controvertidos os seguintes pontos: 

A) A regularidade/irregularidade do funcionamento do estabelecimento; B) 

Em havendo irregularidades, se estas são atribuíveis apenas ao requerido 

ou se há culpa concorrente por parte do Poder Público, que infirme a 

responsabilidade do requerido; ADMITE-SE a prova testemunhal para 

eventualmente comprovar a questão de fato descrita nos pontos 

controvertidos apontados acima. Diante da natureza da demanda, aliado 

ao requerimento da autora, este Juízo tem como imprescindível a 

realização de audiência instrutória para a formação do seu 

convencimento, razão pela qual DESIGNA-SE audiência de instrução e 

julgamento para o dia 16 de junho de 2020, às 13h30min na sala de 

audiência deste juízo. Sem prejuízo, nada obsta que, oportunamente, 

entenda o parquet pela possibilidade de aplicação do disposto no art. 5º, § 

6º da Lei 7347/85, inclusive em sede de audiência. Com fundamento no 

art. 357, §4º do CPC, INTIMEM-SE as partes para, no prazo de 15 (quinze) 

dias, juntarem aos autos (a) o rol de testemunhas que serão ouvidas na 

audiência de instrução e (b) outras provas que pretendam produzir em 15 

(quinze) dias (fundamentando devidamente a pertinência da prova 

requerida), sob pena de preclusão. Nos termos do art. 455 do Código de 

Processo Civil, incumbe ao advogado da parte (a) informar ou intimar a 

testemunha a ser inquirida, que deverá ser realizada através de carta com 

aviso de recebimento, cumprindo ao advogado (a) juntar aos autos com 

antecedência pelo menos de 03 (três) dias da audiência agendada a cópia 

do comprovante da correspondência e da intimação (art. 455, §1º do 

CPC). Não sendo realizada essa providência, presume-se a desistência na 

oitiva (art. 455, §3º do CPC). Saliente-se que a providência acima quanto à 

necessidade de comprovação da intimação poderá ser dispensada na 

hipótese de a parte comprometer-se a levar a testemunha a ser inquirida, 

presumindo-se, caso ela não compareça, a desistência na sua oitiva, 

conforme a orientação do art. 455, §2º do Código de Processo Civil. 

CUMPRA-SE. INTIMEM-SE. Poxoréu, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL
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Parte(s) Polo Ativo:
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Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000956-13.2019.8.11.0014. 

REQUERENTE: FLAVIANO SEVERIANO DE ALMEIDA REQUERIDO: INSS 

INSTITUTO NACIONAL DE SEGURIDADE SOCIAL VISTO, Cuida-se de ação 

de aposentadoria por idade rural, ajuizada por FLAVIANO SEVERIANO DE 

ALMEIDA, em desfavor de INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL 

(INSS), ambos qualificados nos autos. Diante da apresentação de 

contestação e impugnação, não sendo caso, por ora, de julgamento 

antecipado do mérito (parcial ou total), cumpre a este Juízo deliberar 

acerca das providências preliminares e do saneamento previsto no artigo 

357 do CPC. Das questões processuais pendentes: Processo em ordem, 

sem vícios ou irregularidades pendentes de saneamento, estando 

presentes os pressupostos processuais de existência e de validade da 

relação constituída, bem como as correlatas condições da ação. Não 

havendo também preliminares ou questões prejudiciais de mérito, 

reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 do Código de Processo 

Civil. Da delimitação das questões de fato e organização das provas: 

Resolvidas as questões processuais pendentes, mister delimitar as 

questões de fato sobre as quais recairá a atividade probatória, 

observando-se, para tanto, as questões controvertidas nos autos. Nesse 

quadro, sendo incontroverso o preenchimento do requisito etário, fixa-se 

como controvertidos os seguintes pontos: (a) A condição de trabalhador 

rural da parte autora no momento da implementação do requisito etário; (b) 

O exercício de atividade rural por lapso temporal equivalente ao período de 

carência do benefício pugnado; DEFIRO a produção de provas 

testemunhal, depoimento pessoal, bem como a juntada de outros 

documentos para o esclarecimento e deslinde da questão. DESIGNO a 

data de 17 de junho de 2020, às 13h30min, para realização da audiência 

de instrução. Nos termos do art. 455, do NCPC, NOTIFIQUEM-SE os 

respectivos advogados para que intimem as testemunhas por eles 

arroladas, ou, para que as tragam no dia e hora designadas, independente 

de prévia intimação. Em havendo interesse na produção de outras provas 

de direito admitidas, manifestem-se as partes no prazo de 15 dias, 

fundamentando, especificadamente, a pertinência e efetiva necessidade 

da referida prova, sob pena de indeferimento. Ás providências, 

CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000618-39.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

OLIVEIRA FRANCISCO DE MORAIS (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ALEXSANDER DA SILVA OLIVEIRA OAB - MS22959 (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000618-39.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

OLIVEIRA FRANCISCO DE MORAIS REU: INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL Trata-se de ação previdenciária ajuizada por OLIVEIRA 
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FRANCISCO DE MORAIS em desfavor do INSTITUTO NACIONAL DE 

SEGURO SOCIAL (INSS), ambos qualificados no encarte processual, 

visando à concessão do benefício de auxílio-doença cumulado com 

conversão em aposentadoria por invalidez. Despachada a inicial, e 

determinada a citação da autarquia, esta deixou transcorrer in albis o 

prazo para manifestação. Vieram os autos conclusos. DAS QUESTÕES 

PROCESSUAIS PENDENTES Em consulta dos autos, verifica-se que a ré 

não apresentou contestação nos autos. Sendo assim, ante a ausência de 

defesa, DECLARA-SE a revelia da autarquia ré, não havendo a incidência 

do efeito previsto no art. 345, inciso II do Código de Processo Civil, isto 

porque a demanda versa acerca de direitos indisponíveis. No mais, 

processo em ordem, sem vícios ou irregularidades pendentes de 

saneamento, estando presentes os pressupostos processuais de 

existência e de validade da relação constituída, bem como as correlatas 

condições da ação. Não havendo também preliminares ou questões 

prejudiciais de mérito, reputa-se saneado o feito, nos termos do art. 357 

do Código de Processo Civil. DELIMITAÇÃO DAS QUESTÕES DE FATO E 

ORGANIZAÇÃO DAS PROVAS Não havendo questões processuais 

pendentes, mister delimitar as questões de fato sobre as quais recairá a 

atividade probatória, observando-se, para tanto, as questões 

controvertidas nos autos. Da análise do processo administrativo que 

tramitou perante o INSS, observo que o motivo para o indeferimento do 

benefício foi a “não constatação da incapacidade laborativa”. Assim, 

sendo incontroversa a qualidade de segurado e o período de carência, 

fixa-se como controvertida apenas: · A comprovação da incapacidade 

temporária ou permanente do autor que o torne insusceptível de 

reabilitação para o exercício de atividade que lhe garanta a subsistência. 

Intimem-se as partes para, em 15 (quinze) dias, dizer as provas que 

pretende produzir, fundamentando especificadamente sua pertinência e 

necessidade, sob pena de indeferimento. Sendo indispensável a 

realização de perícia médica judicial, NOMEIO, para a confecção do laudo 

o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 1980/MT, com cadastro na 

secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, fixo os honorários 

periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), haja vista os critérios previstos 

no art. 25 c/c art. 28 da resolução 305/2014 do CNJ, devendo ser 

destacado que se trata de uma perícia médica relativamente complexa, 

havendo necessidade do perito nomeado responder um grande número de 

quesitos, o que justifica a fixação do valor acima. INTIMEM-SE as partes 

acerca do local e da data assinalada para realização da perícia, conforme 

exigência do art. 474 do Código de Processo Civil[1], devendo o laudo 

pericial ser apresentado nos autos no prazo de 30 (trinta) dias, devendo o 

Sr. Perito ser cientificado deste prazo (art. 465 do CPC[2]). As partes 

poderão arguir o impedimento ou suspeição do perito, indicar assistentes e 

formular quesitos no prazo de 15 (quinze) dias, conforme prevê o art. 465, 

§1, incisos I, II e III do CPC. Além disso, depois de intimadas, poderão 

manifestar-se sobre o laudo do perito no prazo comum de 15 (quinze) 

dias, podendo o assistente técnico de cada uma das partes, neste mesmo 

prazo, apresentar seu respectivo parecer, conforme disposição do art. 

477, §1º, do Código de Processo Civil[3]. Decorrido o prazo para 

manifestação sobre o laudo pericial, EXPEÇA-SE o competente ofício 

solicitando o pagamento dos honorários, tal como preceitua o art. 4ª da 

citada Resolução nº 541/07 do Conselho da Justiça Federal. Na 

sequência, remetam-se os autos CONCLUSOS. CUMPRA-SE. EXPEÇA-SE 

o necessário. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza Pontes 

Juiz de Direito [1] Art. 474. As partes terão ciência da data e do local 

designados pelo juiz ou indicados pelo perito para ter início a produção da 

prova. [2] Art. 465. O juiz nomeará perito especializado no objeto da 

perícia e fixará de imediato o prazo para a entrega do laudo. [3] Art. 477 - 

§ 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.

Decisão Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000267-32.2020.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LEONARDO GOMES MARTINS OAB - MT0020256A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1000267-32.2020.8.11.0014. 

REQUERENTE: MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES REQUERIDO: 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL Trata-se a demanda de ação 

que objetiva a obtenção de auxilio doença e posterior conversão em 

aposentadoria por invalidez, com pedido de tutela provisória de urgência, 

ajuizada por MARIA AUXILIADORA FRAGA RODRIGUES, em desfavor do 

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL (INSS). Narra a inicial, em 

suma, que a parte autora preenche os requisitos legais relativos à 

qualidade de segurado, carência do benefício e incapacidade para 

trabalhar nas suas atividades profissionais. É o breve relatório. 

Fundamenta-se. Decide-se. Do pedido de gratuidade de justiça: Defiro o 

pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do art. 5º, LXXVII da 

CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. Do pedido de tutela 

provisória de urgência: O Código de Processo civil de 2015 prevê, dentre 

as modalidades de tutela provisória, a tutela de urgência, que, por sua 

vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela antecipada (satisfativa), 

sendo possível o seu requerimento em procedimento autônomo ou em 

caráter incidental. O art. 300 deste mesmo diploma legal, a seu turno, 

disciplina dois pressupostos para a concessão da tutela de urgência 

(cautelar ou antecipatória), consubstanciado na (a) probabilidade do 

direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao resultado útil do 

processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os autos, 

verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se concluir 

pela probabilidade do direito pugnado, que, na espécie, resultaria da 

verossimilhança das alegações de fato e de direito no tocante ao 

cabimento do benefício de auxílio doença ou aposentadoria por invalidez 

(carência de 12 contribuições, condição de segurado e incapacidade 

parcial e/ou temporária ou total e permanente). Explica-se. Relativamente à 

incapacidade laboral, em que pese a juntada de prontuários e receitas 

médicas, não há prova de que a patologia que acomete a requerente, de 

fato, a incapacita para o exercício de atividade laboral. Ressalte-se que os 

benefícios por incapacidade têm por objetivo garantir ao segurado da 

Previdência Social condições de sobrevivência mínimas, quando, de fato, 

impossibilitado de trabalhar e auferir renda, em razão de incapacidade 

para trabalhar, por motivos de doença ou acidente. É o que se infere da 

dicção do art. 39, I da lei 8213/91: Art. 39. Para os segurados especiais, 

referidos no inciso VII do caput do art. 11 desta Lei, fica garantida a 

concessão: (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) I - de 

aposentadoria por idade ou por invalidez, de auxílio-doença, de 

auxílio-reclusão ou de pensão, no valor de 1 (um) salário mínimo, e de 

auxílio-acidente, conforme disposto no art. 86 desta Lei, desde que 

comprovem o exercício de atividade rural, ainda que de forma 

descontínua, no período imediatamente anterior ao requerimento do 

benefício, igual ao número de meses correspondentes à carência do 

benefício requerido, observado o disposto nos arts. 38-A e 38-B desta 

Lei; ou (Redação dada pela Lei nº 13.846, de 2019) Por fim, 

considerando-se que o indeferimento do benefício se deu há cerca de 07 

(sete) anos e que só agora a requerente bateu às portas do Judiciário, 

não há evidências suficientes de periculum in mora. Destarte, no caso 

concreto, para que se afira o cabimento de auxílio doença ou de 

aposentadoria por invalidez, ainda que em caráter liminar, é imprescindível 

a realização de perícia que ateste a extensão e a provável duração da 

incapacidade que acomete a parte autora no momento do pleito. Eventuais 

valores devidos em razão de benefício cabível preteritamente e indeferido 

irregularmente na via administrativa serão oportunamente analisados. 

Sobreleva ressaltar que, muito embora seja possível a concessão de 

liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, o interesse 

público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma da decisão 

antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores pagos), 

reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Com efeito, (1) DEFIRO 

o pedido de gratuidade de justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e 

art. 99, § 2º do CPC/15. (2) INDEFIRO, por ora, o pedido de tutela provisória 

de urgência de natureza antecipada formulado pelo autor, sem prejuízo da 

possibilidade de deferimento posterior. Para melhor elucidação dos fatos, 

OFICIE-SE à agência previdenciária do local onde o benefício foi postulado 

requisitando seja encaminhado a este Juízo cópia integral do processo 

administrativo no qual o autor requereu o aludido benefício no prazo de 10 

(dez) dias. Conforme pugnado pela parte autora, DETERMINO a realização 

de perícia técnica, a fim de que se constate, como acima mencionado, a 

existência ou não de patologia que, efetivamente, incapacite para o 
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exercício de atividade rural, e em havendo incapacidade, para que informe 

se esta é permanente ou temporária. Para tanto, NOMEIO, para a 

confecção do laudo o médico, o Dr. Eduardo de Toledo Barros, CRM 

1980/MT, com cadastro na secretaria deste juízo. Em aceitando o encargo, 

fixo os honorários periciais em R$ 600,00 (seiscentos reais), 

considerados os critérios previstos no art. 25 c/c art. 28 da resolução 

305/2014 do CNJ. Com o agendamento, intimem-se as partes, para ciência. 

Fixo o prazo de 30 (trinta) dias para a realização da avaliação médica, e 

05 (cinco) dias após o exame para juntada do laudo. Com o aporte do 

referido laudo, intimem-se as partes para manifestação, no prazo de 05 

(cinco) dias. Escoado o prazo para manifestação sobre o laudo, oficie-se 

ao Diretor do respectivo Foro da Seção Judiciária do Estado para 

pagamento, na forma estabelecida pelo artigo 4º da Resolução nº 541 de 

2007 do Conselho da Justiça Federal, expedindo-se o necessário para 

tanto. Além disso, por envolver a demanda interesses indisponíveis, e 

tendo em vista que os procuradores do INSS, em atenção ao princípio da 

indisponibilidade do interesse público, em geral, não se apresentam com 

poderes para transigir, CITE-SE a autarquia ré mediante remessa dos 

autos em carga para que, querendo, pugne pela realização de audiência 

de conciliação/mediação e/ou conteste o pedido formulado no prazo de 30 

(trinta) dias (art. 183 do CPC/2015), ciente de que a ausência de defesa 

importa no reconhecimento da revelia, em conformidade com o disposto no 

art. 345, II c/c o art. 346 do CPC/15. Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. DARWIN DE 

SOUZA PONTES Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1001058-35.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

IRMA ZAVAREZE (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

ADRIANO SOUZA PAULINO OAB - MT16689-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO DECISÃO Processo: 1001058-35.2019.8.11.0014. AUTOR(A): 

IRMA ZAVAREZE REU: 29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO 

SEGURO SOCIAL - INSS Cuida-se de ação de aposentadoria rural ajuizada 

por IRMÃ ZAVAREZE em face do INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO 

SOCIAL (INSS), ambos qualificados nos autos. Narra a parte autora, em 

síntese, que faz jus ao benefício, tendo em vista o preenchimento dos 

requisitos legais previstos. Requer, ademais, sejam concedidos os 

benefícios da assistência judiciária gratuita. É o relato do essencial. 

Fundamenta-se e decide-se. Presentes os requisitos do art. 319 do Código 

de Processo Civil, recebo a petição inicial. Do pedido de gratuidade de 

justiça: DEFIRO o pedido de assistência judiciária gratuita, nos termos do 

art. 5º, LXXVII da CRFB/88 c/c art. 99, § 2º do Código de Processo Civil. 

Do pedido de tutela provisória de urgência: O Código de Processo Civil de 

2015 prevê, dentre as modalidades de tutela provisória, a tutela de 

urgência, que, por sua vez, subdivide-se em tutela cautelar ou tutela 

antecipada (satisfativa), sendo possível o seu requerimento em 

procedimento autônomo ou em caráter incidental. O art. 300 deste mesmo 

diploma legal, a seu turno, disciplina dois pressupostos para a concessão 

da tutela de urgência (cautelar ou antecipatória), consubstanciados na (a) 

probabilidade do direito e no (b) perigo de dano (satisfativa) ou no risco ao 

resultado útil do processo (assecuratório). Analisando-se detidamente os 

autos, verifica-se que não há provas suficientes para, liminarmente, se 

concluir pela probabilidade do direito (fumus boni iuris) pugnado, que, na 

espécie, resultaria da verossimilhança das alegações de fato e de direito, 

no tocante aos requisitos para cabimento do benefício de aposentadoria 

por idade rural, quais sejam: (a) a condição de trabalhador rural no 

momento de implementação do requisito idade (Tema 642, Recurso 

repetitivo, STJ) (b) o preenchimento do período de carência (trabalho rural 

pelo tempo correspondente ao período de carência – art. 143 da Lei 

8.213/91) e (c) a idade mínima (55 anos para a mulher e 60 anos para o 

homem). Outrossim, no tocante à condição de trabalhador rural, não 

obstante a desnecessidade de que a prova material diga respeito a todo 

período de trabalho campesino, é imprescindível que seja ela robusta e 

apta a comprovar, com a verossimilhança que se requer, a presença dos 

requisitos para a concessão do benefício. É o que se depreende do 

enunciado da súmula de n. 149/STJ. Além do fumus boni iuris, é 

necessário, para a concessão de medida antecipatória, sem a oitiva da 

parte contrária, que reste configurado o periculum in mora, 

correspondente ao risco de dano irreparável em razão da possível demora 

do provimento jurisdicional definitivo. No caso dos autos, foram juntados 

documentos que servem como início de prova material do trabalho rural 

(declaração de sindicatos rurais, fotografias, etc.), no entanto, o conjunto 

probatório é insuficiente para, ainda que em juízo de cognição abreviada, 

se concluir pela existência das condições legais mínimas para o 

deferimento da aposentadoria por idade rural, sendo imprescindível a oitiva 

de testemunhas que corroborem a narrativa inicial. Se por um lado cabe ao 

Judiciário coibir arbitrariedades ou violações a direitos e garantir ao 

segurado o benefício que lhe é devido nos termos da lei, por outro, deve 

agir com responsabilidade, evitando ativismos ou atuações precipitadas, 

que comprometam sobremaneira o orçamento das instituições, 

inviabilizando, em última análise, a gestão adequada dos recursos públicos 

e, por consequência, a efetivação de direitos quando, de fato, cabível e 

necessário. Malgrado seja o bem da vida pretendido de natureza alimentar, 

também não há indícios de que a situação guarda urgência peculiar, que 

implique em risco de dano ou ao resultado útil do processo. Sobreleva 

ressaltar que, muito embora seja autorizada, pela jurisprudência pátria, a 

concessão de liminares contra o Poder Público em ações previdenciárias, 

o interesse público subjacente à demanda, assim como o risco de reforma 

da decisão antecipatória (que implica no dever de devolução dos valores 

pagos) reclamam cautela reforçada por parte deste juízo. Sem prejuízo, 

nada obsta que, no decorrer do processo, mediante pedido expresso e 

comprovação dos requisitos legais, seja concedida a tutela provisória de 

urgência ou evidência. Com efeito, (1) DEFIRO o pedido de gratuidade de 

justiça, em conformidade com o art. 5º, LXXVII e art. 99, § 2º do CPC/15. 

(2) INDefiro o pedido de tutela provisória de urgência de natureza 

antecipada formulado pelo autor. No mais, uma vez que no caso dos autos 

não se admite a autocomposição (art. 334, § 4º, II NCPC), CITE-SE a 

autarquia ré mediante remessa dos autos de forma eletrônica, para que, 

querendo, conteste o pedido formulado no prazo de 30 (trinta) dias 

conforme art. 183 do CPC/2015). Na hipótese de o réu alegar em sua 

contestação fato impeditivo, modificativo, extintivo do direito do autor ou 

quaisquer das matérias mencionadas no art. 337 do CPC, INTIME-SE o 

advogado deste via DJE para que, no prazo de 15 (quinze) dias, 

manifeste-se a respeito, conforme preceituam os artigos 350 e 351 do 

CPC. CUMPRA-SE. Poxoréu/MT, data lançada no sistema. Darwin de 

Souza Pontes Juiz de Direito

Decisão Classe: CNJ-292 RECUPERAÇÃO JUDICIAL

Processo Número: 1000448-61.2020.8.11.0037

Parte(s) Polo Ativo:

DIEGO RAFAEL GEBERT (AUTOR)

DAIANE ROCHELI GEBERT (AUTOR)

IZAIR CELI MILANESI GEBERT (AUTOR)

TARCIRIO ANTONIO GEBERT (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

EDUARDO HENRIQUE VIEIRA BARROS OAB - MT7680-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CREDORES (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

EDUARDO JULIANI AGUIRRA OAB - SP250407 (ADVOGADO(A))

MIRIAN RIBEIRO RODRIGUES DE MELLO OAB - MT0008798S 

(ADVOGADO(A))

ANDRE FARHAT PIRES OAB - SP164817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO Processo nº 1000448-61.2020.8.11.0014 Vistos etc. Antes de 

qualquer outra providência, considero necessário destacar que a 

Portaria-Conjunta nº 281 de 07/04/2020, exarada pela Presidência do 

Tribunal de Justiça deste Estado e pela Corregedoria-Geral de Justiça, em 

seu art. 3º, alterou a redação do art. 9 da Portaria-Conjunta nº 249/2020, 
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determinando a suspensão de TODOS os prazos processuais e 

administrativos até dia 30/04/2020. “Art. 9º Ficam suspensos, no âmbito do 

Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso, os prazos processuais dos 

processos judiciais e administrativos físicos e eletrônicos, no período de 

17 de março a 30 de abril de 2020, salvo quanto às medidas urgentes e 

processos de adolescentes em conflito com a lei com internação 

provisória decretada”. Desta forma, evidentemente, o prazo para 

apresentação do plano de recuperação judicial também foi suspenso, em 

razão da excepcionalidade da crise ocorrida em razão da pandemia 

causada pelo vírus SARS-COV-2, causador da patologia COVID-19, o 

qual, evidentemente, compromete o trabalho empreendido não apenas pelo 

administrador judicial, como também dos advogados da empresa em 

recuperação, uma vez que houve o fechamento do comércio, suspensão 

de atendimento presencial de instituições financeiras, suspensão de 

atendimento de repartições públicas dentre outras diversas situações que 

inviabilizam a obtenção da documentação necessária para elaboração do 

plano de recuperação de forma escorreita e integral. Destarte, por 

entender medida necessária, SUSPENDO o curso de TODOS OS PRAZOS 

da presente recuperação judicial, uma vez que assim determinado na 

Portaria-Conjunta nº 249/2020, devendo o escoamento ser retomado tão 

logo normalizadas as atividades forenses, quando, então, deverá o grupo 

em recuperação apresentar o plano de recuperação devidamente 

concluído. DEFIRO a habilitação de todos os credores que o postularam 

nos autos, devendo estes apresentarem seus respectivos créditos para 

serem incluídos no plano de recuperação judicial pela Sra. Administradora 

Judicial. Por fim, quanto ao pedido de majoração dos honorários formulado 

pela Sra. Administradora, diante dos custos apresentados, DEFIRO-O para 

elevar o valor dos honorários ao percentual de 0,25% (vinte e cinco 

centésimos percentuais) sobre o valor da recuperação judicial 

apresentado na petição inicial, o que perfaz um montante de R$248.908,82 

(duzentos e quarenta e oito mil, novecentos e oito reais e oitenta e dois 

centavos, a serem pagos na forma do plano de recuperação. Ciência às 

partes. Às providências. Cumpra-se, expedindo o necessário, com as 

cautelas de estilo. Poxoréu/MT, 15 de abril de 2020. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO

Processo Número: 1000538-12.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO BRASIL SALIBA OAB - MT11546-O (ADVOGADO(A))

WILLIAN HIDEKI YAMAMURA OAB - MT17564/O (ADVOGADO(A))

MANOEL ARCHANJO DAMA FILHO OAB - MT4482-O (ADVOGADO(A))

JOSE CARLOS SKRZYSZOWSKI JUNIOR OAB - MT16168-O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

EDMILSON LOPES DA SILVA (REQUERIDO)

Magistrado(s):

DARWIN DE SOUZA PONTES

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO 2ª VARA CÍVEL DE 

POXORÉO SENTENÇA Processo: 1000538-12.2018.8.11.0014. 

REQUERENTE: BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. REQUERIDO: 

EDMILSON LOPES DA SILVA À vista do petitório retro, e considerando que 

a relação processual sequer foi triangularizada, na medida em que a parte 

requerida não apresentou a contestação, HOMOLOGO o pedido de 

desistência do requerente (art. 485, § 4º do CPC/15). Por conseguinte, 

julgo extinto o processo sem julgamento do mérito, nos termos do art. 485, 

VIII do CPC/15. P.R.I. Poxoréu, data lançada no sistema. Darwin de Souza 

Pontes Juiz de Direito

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000560-70.2018.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

VALDICLEIA COSTA GOULART (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LICINIO VIEIRA DE ALMEIDA JUNIOR OAB - MT16625-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 POXORÉU Certidão Processo: 

1000560-70.2018.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar o 

Exequente para manifestar-se, no prazo legal. POXORÉO, 28 de abril de 

2020 MARILUCIA RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO 

JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: 

RUA EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000854-88.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

ALEXANDRA MONTEIRO DEDE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA OAB - MS5871-A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000854-88.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerente para manifestar-se, requerendo o que entender de direito, no 

prazo legal. POXORÉO, 28 de abril de 2020 MARILUCIA RODRIGUES DA 

SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA EUCLIDES DA CUNHA, 

S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 78800-000 TELEFONE: (66) 

34361250

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000600-18.2019.8.11.0014

Parte(s) Polo Ativo:

LIZZA DANIELLA LELIS DE OLIVEIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

REINALDO BISPO DE ARAUJO FILHO OAB - MT0014537A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITÓRIOS 

NÃO-PADRONIZADOS NPL I (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

CARLOS EDUARDO COIMBRA DONEGATTI OAB - SP0290089A 

(ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU Certidão Processo: 

1000600-18.2019.8.11.0014 Certifico que nos termos da Legislação 

vigente e em cumprimento às determinações da Ordem de 

Serviço/Provimento, impulsiono estes autos com a finalidade de intimar a 

Requerida para manifestar-se quanto aos Embargos de Declaração 

opostos, no prazo legal. POXORÉO, 28 de abril de 2020 MARILUCIA 

RODRIGUES DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO 

ESPECIAL CÍVEL E CRIMINAL DE POXORÉU E INFORMAÇÕES: RUA 

EUCLIDES DA CUNHA, S/N, SANTA LUZIA, POXORÉO - MT - CEP: 

78800-000 TELEFONE: (66) 34361250

Comarca de São José do Rio Claro

1ª Vara

Intimação

Despacho Classe: CNJ-34 BUSCA E APREENSÃO
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Processo Número: 1000918-41.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANTONIO SAMUEL DA SILVEIRA OAB - MT9948-O (ADVOGADO(A))

JAMIL ALVES DE SOUZA OAB - MT12880-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANGELICA CRISTINA DO NASCIMENTO BRITO (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

LUCIVANE MINUSCULI BASSO OAB - MT23690/O (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

Visto. Intime-se a parte autora para manifestar sobre a petição ID 

31562417, em 5 (cinco) dias. Após,voltem conclusos para julgamento. São 

José do Rio Claro, 28/04/2020. (Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Dirieto

Intimação Classe: CNJ-116 CUMPRIMENTO DE SENTENÇA

Processo Número: 1000586-11.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANA MARIA DOS SANTOS SILVA (AUTOR(A))

Advogado(s) Polo Ativo:

MICHELE ACOSTA SILVA OAB - MT23963/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ANTONIO BRUNO DA SILVA MOURAO (REU)

Advogado(s) Polo Passivo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)

 

Visto. Concedo o prazo de 90 (noventa) dias requerido pela parte autora 

para que informe o endereço atualizado da parte do Executado, momento 

em que deverá impulsionar o feito, independentemente de intimação, 

requerendo o que de direito, sob pena de arquivamento. São José do Rio 

Claro, 31 de março de 2020. (Assinado Digitalmente) CRISTHIANE 

TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

2ª Vara

Expediente

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 8834 Nr: 606-10.2004.811.0033

 AÇÃO: Reintegração / Manutenção de Posse->Procedimentos Especiais 

de Jurisdição Contenciosa->Procedimentos Especiais->Procedimento de 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: IMOBILIÁRIA BRIANORTE LTDA

 PARTE(S) REQUERIDA(S): VICTOR ALVES BARBOSA, VALTER LUIZ 

MARTINEZ, DENISE DE ALMEIDA, JOÃO SEVERINO JERÔNIMO, JUAREZ 

APARECIDO LEMES, CARLOS HOFFMAM, JOÃO VICENTE DA SILVA, 

ÉDINA MARIA MALDONADO BATICIOTO, EDIVALDO CEAL, ANA PAULA 

VENANCIO DE OLIVEIRA, ZAILTON JUSTINO DOS REIS, LEONICE DAS 

GRAÇAS OLIVEIRA, MARIA CONCEIÇÃO DOS SANTOS, TEOFONCIO 

HILARIO DOS SANTOS, LEONI VEBRA DO NASCIMENTO, IVONILDE NUNES 

DA SILVA, JORGE DAVILLA, SEIDIMAR SILVA COSTA, FÁTIMA ANTUNES 

DOS REIS, DENILSON BORTOLANZA, ROSELI ILHA NEVES, JOSÉ 

BENEDITO DOS SANTOS, ROSEMARY MARTINS, JOÃO VICENTE DA 

SILVA

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: MAYCON GLEISON FURLAN 

PICININ - OAB:16158/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: EBENEZER SOARES BELIDO - 

OAB:2774/MT, RAQUEL DREYER - OAB:8413/MT, RUTH MARTA SERRA 

NASSER - OAB:7840-MT, WILSON ROBERTO ALVES - OAB:6783

 Vistos etc.

1. Por vislumbrar a possibilidade de composição amigável entre as partes, 

determino sejam os autos encaminhados ao CEJUSC para que seja 

designada data para realização de conciliação/mediação, razão pela qual, 

postergo a análise do pleito de fls. 589/590.

2. Sendo inexitosa a sessão, desde já, determino a intimação dos 

litigantes, para, em 15 (quinze) dias, especificarem de forma 

fundamentada as provas que pretendem produzir, sob pena de preclusão.

3. Não havendo conciliação e, decorrido o prazo, com ou sem 

manifestação, certifique-se e tornem os autos conclusos para 

saneamento ou julgamento antecipado.

4. Quanto ao pleito de fls. 563/566 (exclusão de alguns dos requeridos), 

deixo de apreciá-lo, tendo em vista que não consta no rol nenhum dos lá 

elencados.

5. Às providências.

 Intimação das Partes

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 27805 Nr: 1683-44.2010.811.0033

 AÇÃO: Execução de Título Judicial->Processo de Execução->PROCESSO 

CÍVEL E DO TRABALHO

 PARTE AUTORA: FUTURA INSUMOS AGRICOLAS LTDA, ARI PAULO 

GELLER

 PARTE(S) REQUERIDA(S): ELOY ANTONIO SCHAFER, JANDIRA KUNZ 

SCHAFER

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: JULIANO PIVA - OAB:9988/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA: CELITO LILIANO BERNARDI - 

OAB:7008-B/MT

 Vistos etc.

1. Para análise do pleito de adjudicação, necessário se faz a realização de 

depósito imediato da diferença, visto que, no caso dos autos, o valor do 

crédito é inferior ao valor do veículo, avaliado em R$ 60.000,00 (sessenta 

mil reais), conforme se verifica pelo auto de avaliação de fl. 157, 

homologado às fls. 166/167-verso, e cálculos de fls. 175/176, orçados em 

R$ 44.691,13 (quarenta e quatro mil, seiscentos e noventa e um reais e 

treze centavos).

 A propósito, assim dispõe o artigo 876, § 4º, inciso I, do CPC:

“Art. 876. É lícito ao exequente, oferecendo preço não inferior ao da 

avaliação, requerer que lhe sejam adjudicados os bens penhorados.

(...)

§ 4º Se o valor do crédito for:

I - inferior ao dos bens, o requerente da adjudicação depositará de 

imediato a diferença, que ficará à disposição do executado;”

2. Posto isso, se depositado em juízo pelo credor o valor remanescente, 

desde já, defiro a pretensão formulada pela parte exequente à fl. 175, no 

que tange à expedição de auto de adjudicação, pois, em que pese 

devidamente intimados (fl. 178), os executados não se manifestaram, 

conforme certidão de fl. 179.

3. Cumpra a Secretaria Judiciária as seguintes providências:

a) Intimem-se, via DJe, os patronos das partes acerca da presente 

decisão.

b) Se pago/depositado judicialmente o valor da diferença [R$ 15.308,87], 

lavre-se o auto de adjudicação dos bens penhorados às fls. 

157/157-verso, nos termos do artigo 877 do CPC, expedindo-se a ordem 

de entrega de coisa em favor do patrono do credor, Dr. Juliano Piva, 

conforme petição de fl. 175.

c) Decorrido o prazo de 15 (quinze) dias, com ou sem manifestação, 

certifique-se e retornem conclusos.

 Intimação da Parte Autora

 JUIZ(A): Luis Felipe Lara de Souza

 Cod. Proc.: 56015 Nr: 1622-47.2014.811.0033

 AÇÃO: Inventário->Procedimentos Especiais de Jurisdição 

Con tenc iosa ->Proced imen t o s  E s p e c i a i s - > P r o c e d i m e n t o  d e 

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

TRABALHO

 PARTE AUTORA: MARIA APARECIDA COVEZZI DO VAL

 PARTE(S) REQUERIDA(S): LAERTE LEMOS DO VAL, CECÍLIA COVEZZI 

DO VAL

 ADVOGADO(S) DA PARTE AUTORA: DIOGO DOUGLAS CARMONA - 

OAB:751, ESDRAS SIRIO VILA REAL - OAB:8364/MT

 ADVOGADO(S) DA PARTE REQUERIDA:

 Vistos etc. 1. (...) 2. De plano, INDEFIRO o pedido de levantamento do 

valor de R$ 26.154,29 (vinte e seis mil cento e cinquenta e quatro reais e 

vinte e nove centavos), porquanto injustificado. DEFIRO, outrossim, o 

pedido de alvará judicial para levantamento da importância de R$ 9.950,00 

(nove mil novecentos e cinquentas reais), depositada judicialmente, 

porque comprovada sua destinação e por haver, além do valor acima 

explicitado, outros valores depositados (fls. 125 e 126), que totalizam R$ 

503.608,16 (quinhentos e três mil seiscentos e oito reais e dezesseis 

centavos). Ademais, manter o aludido dinheiro intocado implica impedir o 

Disponibilizado - Diário da Justiça Eletrônico - MT - Ed.  nº 1072329/4/2020 Página 252 de 261



desenrolar do processo, que se estende desde o ano de 2014 e, além 

disso, por se tratar de uma quantia cujo valor não é tão expressivo, 

conveniente o deferimento do pedido. 3. Assim, autorizo o levantamento 

do valor de R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquentas reais), da 

conta vinculada a este processo. 4. Cumpra a Secretaria as seguintes 

providências: a) Expeça-se alvará de transferência dos valores 

depositados judicialmente (comprovantes de fls. 125, 126 e 133-verso), no 

importe de R$ 9.950,00 (nove mil novecentos e cinquentas reais), sendo 

R$ 4.750,00 (quatro mil setecentos e cinquenta reais) em favor da 

empresa M.A.A.A. Asckar Assessoria e Consultoria Empresarial, de 

acordo com os dados bancários informados à fl. 191, e R$ 5.200,00 (cinco 

mil e duzentos reais) em favor do contador Julio Cesar R. Macedo Junior, 

de acordo com os dados bancários informados às fls. 191/192. b) 

Efetivado os levantamentos, intime-se a inventariante para, no prazo de 30 

(trinta) dias, prestar conta dos gastos realizados, trazendo aos autos os 

comprovantes de pagamento de ITCD, bem como recibo de quitação junto 

à Receita Federal.

Decisão

Decisão Classe: CNJ-50 PROCEDIMENTO COMUM CÍVEL

Processo Número: 1000387-18.2020.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ADRIANO XAVIER DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

VANIA CONCEICAO DO NASCIMENTO OAB - MT0018655A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

29.979.036.0001-40 - INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS 

(REU)

Magistrado(s):

LUIS FELIPE LARA DE SOUZA

 

Processo nº 1000387-18.2020.8.11.0033 Tipo de Ação: Previdenciária / 

Benefício Prestação Continuada de Assistência Social à Pessoa com 

Deficiência Autor: Adriano Xavier da Silva Requerido: Instituto Nacional de 

Seguro Social - INSS Vistos etc. 1. DEFIRO em favor da parte autora o 

benefício processual da gratuidade da justiça, ante do teor da declaração 

de pobreza e documentos que instruem a inicial. 2. Trata-se de Ação de 

Previdenciária objetivando, tanto em sede de tutela provisória de urgência 

antecipada quanto no mérito, a concessão e imediata implantação do 

benefício previdenciário de prestação continuada de assistência social à 

pessoa com deficiência (BPC – LOAS), com efeito retroativo à data de 

15-4-2019. 3. A tutela de urgência (cautelar ou antecipada) está 

disciplinada no art. 300 do Código de Processo Civil de 2015, e tem como 

requisitos concomitantes a existência de elementos que evidenciem a 

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

processo. Vejamos: “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.” O benefício 

previdenciário de prestação continuada de assistência social à pessoa 

com deficiência (BPC – LOAS) corresponde ao pagamento de 1 (um) 

salário mínimo à pessoa idosa ou ao deficiente físico que não possui 

condições de prover seu sustento ou tê-lo provido pela família, conforme 

dispuser a lei (art. 203, caput, e inciso V, da Constituição Federal de 

1988). Regulamentando o comando constitucional, a Lei 8.742/1993, 

modificada pela Lei 12.435/2011, estabelece que será devida a concessão 

de benefício assistencial aos idosos e às pessoas portadoras de 

deficiência incapazes de prover a própria manutenção, ou cuja família 

possua renda mensal per capita inferior a 1/4 (um quarto) do salário 

mínimo. Desta feita, são hipóteses para a percepção do BPC – LOAS: (a) 

idoso, isto é, pessoa com idade de 65 (sessenta e cinco) anos (art. 34, Lei 

10.741/2003), em estado de miserabilidade ou hipossuficiência financeira, 

e (b) deficiente, isto é, pessoa com impedimento de longo prazo de 

natureza física, mental, intelectual ou sensorial, o qual, em interação com 

uma ou mais barreiras, pode obstruir sua participação plena e efetiva na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas (art. 20, § 

2º, Lei 8.742/1993, com a redação dada pela Lei 13.146/2015). Pois bem. 

Na espécie, a despeito das considerações lançadas na peça de ingresso, 

não pude divisar a presença concomitante dos pressupostos legais 

indispensáveis à concessão do reclamo antecipatório, máxime se se 

considerar que os documentos apresentados pela parte autora não 

representam, a meu sentir, a probabilidade do direito, sendo, na verdade, 

elemento de convicção, ao qual deverão ser somados outros para fins de 

deferimento do benefício previdenciário pleiteado. Com efeito, em um juízo 

de sumaria cognição, típico desta quadra processual, inexiste, por ora, 

dados materiais convincentes de que o Autor esteja em estado de 

miserabilidade familiar ou que, em vista das moléstias que a acometem, 

esteja impedida por longo prazo de participar plena e efetivamente na 

sociedade em igualdade de condições com as demais pessoas. 

Evidencia-se, pois, a necessidade não só de oitiva da parte demandada, 

como, por igual, a abertura da fase probatória, justamente para se 

constatar ou não a veracidade das alegações vertidas pela demandante e, 

ao final, editar um provimento jurisdicional definitivo. Ademais, o § 3º do 

artigo 300 do Código de Processo Civil não admite a concessão de tutela 

de urgência antecipada “(…) quando houver perigo de irreversibilidade 

dos efeitos da decisão.”, o que, na espécie, acaso concedido o reclamo 

antecipatório, redundará na proibição em questão. 3. Ante o exposto, 

concluo inexistentes, por ora, os requisitos aptos a legitimar a concessão 

da medida pleiteada, razão pela qual INDEFIRO o pedido de tutela 

provisória de urgência antecipada. 4. Cumpra a Secretaria Judiciária as 

seguintes providências: a) Intime-se, via DJe, o(a/s) patrono(a/s) da parte 

autora sobre o teor desta decisão. b) Cite-se eletronicamente o Instituto 

Requerido, na pessoa do Procurador-Chefe junto a Autarquia Federal (Lei 

nº 10.910/2004) para, querendo, oferecer contestação, no prazo de 30 

(trinta) dias úteis a contar de sua intimação pessoal (CPC/2015, arts. 183, 

230), sob pena de revelia (CPC/2015, art. 344). c) Apresentada a 

contestação, intime-se o patrono da requerente para, querendo, no prazo 

de 15 (quinze) dias, impugnar a contestação e/ou requerer o que entender 

de direito; d) Após, conclusos. São José do Rio Claro, 28 de abril de 2020. 

(documento assinado eletronicamente) Luis Felipe Lara de Souza, Juiz de 

Direito.

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Intimação Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 1000039-68.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

R H DOS SANTOS - ME (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CARLA CRISTINA FREITAS SILVA OAB - MT18295/O (ADVOGADO(A))

DANIELLI REDIVO OAB - MT0017898A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RAFAEL FERREIRA DE CAMPOS (EXECUTADO)

 

Visto. Intimada para cumprir as diligências do evento n° 28655001, a parte 

requerente deixou transcorrer in albis, o prazo assinalado, conforme 

andamento processual em 31192951. In casu, restou configurado 

abandono da causa pela parte autora que, intimada para prosseguir no 

feito com a juntada de documentos essenciais para o julgamento do mérito 

da causa, conforme alertado em decisão judicial, deixou de agir, 

abandonando a causa por prazo superior a 30 dias. Isso posto, JULGO 

EXTINTA a presente ação, nos termos do art. 485, inciso III, do CPC. Sem 

custas e honorários advocatícios, na forma do art. 55 da Lei 9.099/95. 

Transitada em julgado, arquive-se, com as cautelas e anotações 

necessárias. São José do Rio Claro, 13de abril de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 8010088-54.2015.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

ERIMAR BIGNOTTO LEITE (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNO FELIPE MONTEIRO COELHO OAB - MT14559-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ELISANDRA SCHAFER KARRU (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

FERNANDO SALLES MICHELETTI OAB - MT24158/O-O (ADVOGADO(A))

Outros Interessados:

NIMSI ELINTON KARRU (TERCEIRO INTERESSADO)

ELOY ANTONIO SCHAFER (TERCEIRO INTERESSADO)

JONAS HOLLER (TERCEIRO INTERESSADO)

 

Impulsiono os autos com a finalidade de intimar as partes para que se 

manifestem, no prazo de 05 (cinco) dias, acerca do resultado da pesquisa 
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BacenJud, requerendo o que entenderem de direito.

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010253-38.2014.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

CASSIANO GONCALVES PEREIRA (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MAYCON GLEISON FURLAN PICININ OAB - MT16158-O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

LOSANGO PROMOÇÕES DE VENDAS LTDA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

ANTONIO DE MORAES DOURADO NETO OAB - PE0023255A 

(ADVOGADO(A))

WALTER DE OLIVEIRA MONTEIRO OAB - MT23167-O (ADVOGADO(A))

 

PROCESSO N: 8010253-38.2014.8.11.0033 REQUERENTE: CASSIANO 

GONCALVES PEREIRA REQUERIDO: LOSANGO PROMOCOES DE VENDAS 

LTDA e DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE 

MOVEIS E ELETRODOMESTICOS S/A DECISÃO Visto, DISMOBRÁS 

IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO DE MÓVEIS E 

ELETRODOMÉSTICOS S/A ofereceu EMBARGOS DE DECLARAÇÃO da 

sentença proferida nos autos, sustentando a existência de obscuridade 

uma vez que não restou claro se a condenação das requeridas é de 

forma solidária. É uma síntese do necessário. Decido. Os embargos foram 

interpostos no prazo previsto na Lei 9.099/95. Inicialmente, imperioso 

relembrar o alcance dos embargos de declaração e, por entender 

necessário para a elucidação da matéria, passo a destacar alguns 

aspectos doutrinários sobre o tema. No “Curso Avançado de Processo 

Civil”, Vol. 1, 3ª ed., Revista dos Tribunais, São Paulo, obra coordenada 

por Luiz Rodrigues Wambier, ao tratar dos embargos, assim preleciona: 

“(...) O objetivo dos embargos de declaração é a revelação do verdadeiro 

sentido da decisão.” Já o Prof. José Frederico Marques, em “Instituições 

de Direito Processual Civil”, Vol. IV, 1ª ed. atualizada, Millennium Editora, 

Campinas-SP, à p. 236, ensina que: “(...) Pressuposto dos embargos de 

declaração é que a sentença ou acórdão contenha obscuridade, omissão 

ou pontos contraditórios que causem gravame ao recorrente.” Os 

embargos de declaração têm como hipóteses a omissão, obscuridade ou 

contradição, sendo que a obscuridade ocorre quando o julgado não 

apresenta clareza em sua redação, ao passo que a contradição é vício 

interno entre as próprias proposições emanadas e, por fim, a omissão 

manifesta-se na falta de exame de algum fundamento da demanda ou da 

defesa, ou de alguma prova, ou de algum pedido etc. Analisando os autos, 

verifico que embora na fundamentação tenha sido reconhecida a 

legitimidade das requeridas, Losango Promoções de Vendas Ltda e 

Dismobrás Importação, Exportação e Distribuição de Móveis e 

Eletrodomésticos S/A, para figurar no pólo passivo da demanda, na parte 

dispositiva restou ausente tal informação. Dessa forma, acolho os 

presentes embargos de declaração para fazer constar na parte 

dispositiva os seguintes termos: “Ante o exposto, confirmando a liminar 

deferida, julgo procedente o pedido inicial para: - declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos; - condenar as requeridas, solidariamente, 

Losango Promoções de Vendas Ltda e Dismobrás Importação, Exportação 

e Distribuição de Móveis e Eletrodomésticos S/A, ao pagamento de 

indenização pelos danos morais causados ao autor, no valor de R$ 

3.000,00 (três 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.” Permanecem 

inalterados os demais termos da sentença. Publique-se. Intimem-se. 

Preclusa esta decisão, certifique-se. Após, tendo em vista que a requerida 

já efetuou o deposito do montante devido, intime-se a parte autora para 

que informe o número da conta bancária e o CPF do titular para o 

levantamento do valor. Em seguida, expeça-se alvará. São José do Rio 

Claro/MT, 25 de outubro de 2017. CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO 

Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001173-96.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

VITOR DA SILVA TIOTINO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

BANCO BRADESCO CARTÕES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

 

AUTOS Nº. 1001173-96.2019.8.11.0033 REQUERENTE: VITOR DA SILVA 

TIOTINO REQUERIDO: BANCO BRADESCO CARTÕES S/A SENTENÇA 

Visto. Trata-se de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE C/C 

INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS, proposta por CLEVERSON 

BERTAMONI, em face de BANCO BRADESCO CARTÕES S/A. Analisando 

os autos, verifico que embora devidamente cientificada, a parte 

promovente não compareceu na audiência de conciliação, consoante se 

observa no termo do Id. 28300886. Impede destacar que nos processo em 

trâmites perante o Juizado Especial é necessário o comparecimento 

pessoal da parte autora, nos termos do Enunciado n. 20 do Fonaje, in 

verbis: “Enunciado 20 – O comparecimento pessoal da parte às audiências 

é obrigatório. A pessoa jurídica poderá ser representada por preposto”. 

Assim, a ausência do autor na audiência, implica a extinção do processo, 

sem resolução de mérito, nos termos do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95, in 

verbis: “Art. 51. Extingue-se o processo, além dos casos previstos em lei: 

I - quando o autor deixar de comparecer a qualquer das audiências do 

processo;”. Registra-se, que o pedido de desistência foi formulado pelo 

advogado do requerente, em sede de audiência de conciliação, quando já 

constatada sua ausência. Assim, forçoso a extinção do feito, nos termos 

do art. 51, I, da Lei n. 9.099/95. Diante o exposto, julgo extinto o processo 

sem apreciar o seu mérito, nos termos do art. 51, inciso I, da Lei n° 

9.099/1995, facultando desde já o levantamento dos documentos que 

instruíram a ação à sua autora, mediante cópia e recibo nos autos, às 

suas expensas. Condeno a parte promovente a pagar as custas e 

despesas processuais, na forma do art. 51, § 2.°, da Lei n.° 9.099/1995. 

Determino que os autos sejam calculados e intimado a sucumbente a 

prepará-lo, conforme já expendido. Caso não quite as custas, determino 

que seja averbado à margem da distribuição, não se permitindo 

desarquivamento e nem fotocópias sem que antes seja preparado o feito. 

Com o trânsito em julgado da decisão, o que impõe seja certificado, 

anote-se, baixe-se e arquive-se. Publique-se. Registre-se. Intimem-se. 

Cumpra-se. São José do Rio Claro/MT, 3 de fevereiro de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1001027-55.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

LUCAS LOPES ANDRADE (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

WISLAYNE SANTOS DA SILVA ANDRADE OAB - MT18858/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

VIVO S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS Nº. 1001027-55.2019.8.11.0033 REQUERENTE: LUCAS LOPES 

ANDRADE REQUERIDO: VIVO S.A. SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se AÇÃO DE 

REPARAÇÃO POR DANOS MORAIS COM LIMINAR INAUDITA ALTERA 

PARTE POR INSCRIÇÃO INDEVIDA EM CADASTRO RESTRITIVO DE 

CRÉDITO, formulada por LUCAS LOPES ANDRADE, em face de VIVO S.A. 

Sustenta o autor que tentar adquirir um imóvel próprio foi surpreendido da 

restrição em nome do valor de R$ 89,16 (oitenta e nove reais e treze 

centavos), referente a fatura com vencimento em 21/09/2017. Relata que 

o débito inscrito nos órgãos de proteção ao crédito é indevido, pois 

encontra-se adimplente com as faturas do seu plano de telefone. Tratando 

de matéria exclusivamente de direito, na qual se dispensa a produção de 

outras provas, passo a analise do mérito da demanda nos termos do art. 

355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido inicial deve ser 

julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser solucionada à 

luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no que diz 

respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a serem 

apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de ordem 

pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 
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disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 89,13 (oitenta e nove reais e 

treze centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o autor habilitou a 

linha telefônica no plano controle, e a inadimplência das faturas, ocasionou 

a inscrição dos dados do autor nos órgãos de proteção ao crédito. 

Consoante se observa o autor demonstrou o pagamento da fatura no valor 

de R$ 40,99 (quarenta reais e noventa e nove centavos), referente ao 

plano de telefônica junto a empresa ré. Assim, considerando o pagamento 

da fatura acostada aos autos, competia a requerida acostar documentos 

que comprove a contratação de serviços ou planos excedentes que 

justificasse a emissão da fatura no valor inscrito nos órgãos de proteção 

ao crédito. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do 

negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, 

ante a possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas 

alegações somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a 

fatura apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. 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. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 

e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO 

PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar a inexistência do 

débito discutido nos autos, bem como condenar a parte requerida, 

TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos danos 

morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja 

correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da presente 

sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A 

correção monetária do valor da indenização do dano moral incide desde a 

data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento 

danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 27 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL
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Processo Número: 1001119-33.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MARIA MADALENA DE MELO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARCELO MARQUES PONTES JUNIOR OAB - MT16873/O 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS N. 1001119-33.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MARIA MADALENA 

DE MELO REQUERIDO: TELEFÔNICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. 

Dispensado o relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. 

Trata-se de Ação de Declaratória de Inexistência de Débito c/c 

Indenização por Danos Morais, formulada por MARIA MADALENA DE 

MELO, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em que a parte autora 

sustenta sofrimento por dano moral em virtude da inscrição indevida de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por débito que alega ser 

indevido ante a ausência de contratação. Tratando-se matéria 

exclusivamente de direito, passo a analise do mérito da demanda, nos 

termos do art. 355, I, do Código de Processo Civil. No mérito, o pedido 

inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide deve ser 

solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, especialmente no 

que diz respeito à integral reparação dos danos morais e materiais a 

serem apurados. As normas do Código de Defesa do Consumidor são de 

ordem pública e de interesse e função social, de natureza cogente, como 

disposto no artigo 1º da legislação consumerista, que reconhece no 

consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, afastando, assim, 

a igualdade formal das partes, tal como capitulada no Código Civil e outras 

leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No caso dos autos, a 

aplicabilidade das normas consumeristas se dá em razão do disposto no 

artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que abrange no conceito 

de consumidor toda pessoa física ou jurídica que adquire o produto ou 

serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a responsabilidade da 

ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do Código de Defesa do 

Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade objetiva, basta ao 

consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de causalidade. No 

caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora nos órgãos de 

proteção ao crédito por dívida no valor R$ 168,21 (cento e sessenta e oito 

reais e vinte e um centavos). A requerida, por sua vez, sustenta que o 

autor habilitou a linha telefônica no plano controle e a inadimplência das 

faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos órgãos de 

proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a contratação 

dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento que comprove 

as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se desincumbiu. 

Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do negócio 

jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, ante a 

possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas alegações 

somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a fatura 

apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a existência do 

débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente manipuladas. 

Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA DE 

INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. -Dano Moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 

brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Se foi indevida a restrição 

nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, encontra-se bem 

clara nos autos, o próximo passo é averiguar a ocorrência do dano moral. 

Conforme resulta da doutrina de José Aguiar Dias, “o conceito de dano é 

único, e corresponde a lesão de direito”. Vale ressaltar que os danos 

morais abrangem todo sofrimento ou dor experimentados, que não se 

revistam de um caráter de perda pecuniária, mas nasçam de “todo 

atentado à reputação da vítima, à sua autoridade legítima, ao seu pudor, à 

sua segurança e tranqüilidade, ao seu amor-próprio estético, à integridade 

de sua inteligência, a suas afeições, etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, 

na realidade, multifacetário e ser anímico, tudo aquilo que molesta 

gravemente a alma humana, ferindo-lhe gravemente os valores 

fundamentais inerentes à sua personalidade ou reconhecidos pela 

sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha de princípio, como 

dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, evidenciando-se 

na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela ausência de um ente 

querido falecido; no desprestígio, na desconsideração social, no 

descrédito à reputação, na humilhação pública, no devassamento da 

privacidade; no desequilíbrio da normalidade psíquica, nos traumatismos 

emocionais, na depressão ou no desgaste psicológico, nas situações de 

constrangimento moral. Dentro, pois, da miríade de causas possíveis para 

o dano moral, é indiscutível que a restrição nominal, a par de possíveis 

efeitos patrimoniais, gera induvidosa mácula ao conceito de honradez e 

dignidade do suposto devedor. 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. Busca-se, na espécie, fornecer à 

vítima uma compensação, representada por uma comodidade que 

compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se aplica uma medida 

de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo dano causado, 

com eminente função educativa a fim de que evite, no futuro, esse tipo de 

comportamento. Leva-se em conta, também, o nível social da vítima e o do 

causador do dano, para que a compensação não resulte inexpressiva 

para um e inócua para a outra, tendo em vista as finalidades reparatórias 
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e compensatórias buscadas. Assim, atentando para as doutas e 

oportunas ponderações dos grandes mestres mencionados, assomadas 

às peculiaridades do caso sub examine, fixo a indenização em R$ 

4.000,00 (quatro mil reais). - Do Pedido Contraposto O artigo 31 da Lei 

9.099/95 dispõe acerca da possibilidade de formulação de pedido 

contraposto, nos seguintes termos: É lícito ao réu, na contestação, 

formular pedido contraposto, desde que fundado nos mesmos fatos que 

constituem objeto da controvérsia. Não obstante os argumentos expostos, 

compulsando os autos não restou devidamente comprovado a contratação 

do serviço cobrado pela requerida, razão pela qual forçoso é a 

improcedência do pedido contraposto. Ainda, não comprovada a litigância 

de má-fé da parte autora, deixo de considerá-la, como requer a requerida. 

- DISPOSITIVO Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais 

para o fim de declarar a inexistência do débito discutido nos autos, bem 

como condenar a parte requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao 

pagamento de indenização pelos danos morais causados ao autor, no 

valor de R$ 4.000,00 (quatro mil reais), cuja correção monetária deve ser 

feita pelo índice INPC, a partir da presente sentença, nos termos da 

Sumula 362 do Superior Tribunal de Justiça (A correção monetária do 

valor da indenização do dano moral incide desde a data do arbitramento), 

e juros de mora de 1% ao mês, a partir do evento danoso. Com relação ao 

pedido contraposto, julgo-o improcedente nos termos acima expostos. 

Deixo de condenar a requerida em custas e despesas processuais, bem 

assim em honorários advocatícios por serem indevidos em primeiro grau 

de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O acesso ao 

Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, do 

pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o feito, com 

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

Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 12 de fevereiro de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Intimação Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1001145-31.2019.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

MICHELI RIBEIRO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

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

Parte(s) Polo Passivo:

TELEFÔNICA BRASIL S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

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

 

AUTOS: 1001145-31.2019.8.11.0033 REQUERENTE: MICHELI RIBEIRO 

REQUERIDO: TELEFONICA BRASIL S.A. SENTENÇA Visto. Dispensado o 

relatório nos termos do artigo 38, da Lei 9.099/1995. Trata-se de Ação de 

Declaratória de Inexistência de Débito c/c Indenização por Danos Morais, 

formulada por MICHELI RIBEIRO, em face de TELEFONICA BRASIL S.A, em 

que a parte autora sustenta sofrimento por dano moral em virtude da 

inscrição indevida de seus dados nos órgãos de proteção ao crédito, por 

débito que alega ser indevido ante a ausência de contratação. Inicialmente, 

passo a analisar as questões preliminares arguidas. - Ausência de 

consulta extraída do balcão dos Órgãos de Proteção ao Crédito Sustenta o 

requerido o indeferimento da inicial, ante a ausência do extrato oficial do 

SPC/SERASA. Não obstante os argumentos expostos pelo requerido, 

verifica-se o autor acostou o extrato SCPC, mostrando a inscrição de 

seus dados nos órgãos de proteção ao crédito pelo débito, que alega ser 

indevido. Registra-se que resta desnecessário que o comprovante de 

endereço esteja em nome do autor, uma vez que não se trata de 

documento indispensável à propositura da inicial. Nesse sentido: 

“APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO. EMENDA DA INICIAL. AUSÊNCIA DE 

COMPROVANTE DE ENDEREÇO DO AUTOR. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO 

DE MÉRITO. FORMALISMO EXARCEBADO. A ausência de apresentação 

de comprovante de endereço não implica em indeferimento da exordial, 

não competindo ao Judiciário exigir documentos não elencados como 

indispensáveis à propositura da demanda, tal qual o comprovante de 

endereço. APELAÇÃO CONHECIDO E PROVIDA. SENTENÇA CASSADA”. 

(TJ-GO –04799713320178090139, Relator: JAIRO FERREIRA JUNIOR, Data 

de Julgamento: 08/10/2019, 6ª Câmara Cível, Data de Publicação: DJ 

08/10/2019). Desta feita, afasto a preliminar arguida. Superada as 

questões preliminares, passo a analise do mérito da demanda No mérito, o 

pedido inicial deve ser julgado procedente. Destaco que a presente lide 

deve ser solucionada à luz do Código de Defesa do Consumidor, 

especialmente no que diz respeito à integral reparação dos danos morais 

e materiais a serem apurados. As normas do Código de Defesa do 

Consumidor são de ordem pública e de interesse e função social, de 

natureza cogente, como disposto no artigo 1º da legislação consumerista, 

que reconhece no consumidor a parte mais fraca na relação de consumo, 

afastando, assim, a igualdade formal das partes, tal como capitulada no 

Código Civil e outras leis, para acolher a vulnerabilidade do consumidor. No 

caso dos autos, a aplicabilidade das normas consumeristas se dá em 

razão do disposto no artigo 2º, do Código de Defesa do Consumidor, que 

abrange no conceito de consumidor toda pessoa física ou jurídica que 

adquire o produto ou serviço como destinatário final. Destaco, ainda, que a 

responsabilidade da ré é de natureza objetiva, nos termos do artigo 14 do 

Código de Defesa do Consumidor. Ou seja, tratando de responsabilidade 

objetiva, basta ao consumidor demonstrar o ato ilícito, o dano e o nexo de 

causalidade. No caso, resta incontroverso a inscrição do nome da autora 

nos órgãos de proteção ao crédito por dívida no valor de R$ 123,95 (cento 

e vinte e três reais e noventa e cinco centavos). A requerida, por sua vez, 

sustenta que o autor habilitou a linha telefônica no plano controle, e a 

inadimplência das faturas, ocasionou a inscrição dos dados do autor nos 

órgãos de proteção ao crédito. Desta feita, embora a parte ré sustente a 

contratação dos pacotes de serviços, não acostou nenhum documento 

que comprove as alegações, ônus que lhe competia e do qual não se 

desincumbiu. Assim, cabia a requerida juntar aos autos provas efetivas do 

negócio jurídico firmado entre as partes, tal como gravação do call center, 

ante a possibilidade do contrato verbal. Entretanto, embasou suas 

alegações somente em cópias das telas dos sistemas de atendimento e a 

fatura apresentada, os quais são insuficientes para comprovar a 

existência do débito, já que produzidos de forma unilateral e facilmente 

manipuladas. Nesse sentido: “APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DECLARATÓRIA 

DE INEXISTÊNCIADE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. 

PROVAS CONSTANTES DOS AUTOS INSUFICIENTES PARA INFIRMAR O 

DIREITO DA PARTE AUTORA. INSTRUMENTO CONTRATUAL NÃO 

APRESENTADO PELA PARTE ADVERSA. CONTRATAÇÃO NÃO 

COMPROVADA. ÔNUS DA EMPRESA DE TELEFONIA. ART. 373, II DO CPC. 

FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RELAÇÃO JURÍDICA INEXISTENTE. 

DANO MORAL CONFIGURADO. DEVER DE INDENIZAR. VALOR 

ARBITRADO EM CONSONÂNCIA COM OS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE 

E PROPORCIONALIDADE. APLICABILIDADE DO CARÁTER PUNITIVO E 

PEDAGÓGICO DA CONDENAÇÃO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO 

PROVIDO. 1. Na hipótese do réu não trazer provas capazes para 

demonstrar o fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito postulado 

pelo autor, a pretensão deve ser acolhida.2. O “print” de tela sistêmica 

colacionada e a cópia de FATURAS, não são provas suficientes para 

atestar a existência da relação contratual entre as partes, tampouco a 

legalidade do débito em questão, por tratar-se de provas unilaterais.3. Não 

comprovada a CONTRATAÇÃO, tem-se por inexistente a dívida, e as 

deduções efetivadas indevidamente na aposentadoria configuram ato 

ilícito passível de reparação. O dano moral daí decorrente é presumido, 

dispensa prova. 4. Para a fixação da quantia indenizatória, deve-se levar 

em consideração a extensão do dano, ao comportamento dos envolvidos, 

às condições econômicas das partes, à repercussão do fato, além da 

observância aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, bem 

como o caráter punitivo e pedagógico da condenação, a fim de que não se 

caracterize enriquecimento ilícito.5. Sentença reformada.6. Recurso 

Provido.” (N.U 0001603-46.2016.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS 

DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara 

de Direito Privado, Julgado em 23/07/2019, Publicado no DJE 25/07/2019) – 

destaquei. Assim, incumbia à empresa de telefonia demonstrar, por meio 

de prova idônea, conforme prevê o art. 373, II do Código de Processo Civil 

e o art. 14, §3º, I e II do CDC, que houve a contratação do serviço que 

ensejou a negativação, já que mantem o registro de todos os contratos e 

dados dos usuários. Apesar disso, não apresentou qualquer meio de 

prova capaz de infirmar o direito do autor. Assim, restou comprovada a 

qualidade de indevida da cobrança realizada pela requerida em face da 

parte autora, o que torna nítida sua responsabilidade. Constatada, então, a 

responsabilidade da ré passo à análise dos danos reclamados e sua 

quantificação correlata. - Dano moral A presente questão encontra-se 

centrada no princípio basilar do direito, segundo o qual a ninguém se deve 

lesar (nominem laedere), o que ficou substancialmente realçado no direito 
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brasileiro pela sufragação constitucional da indenizabilidade dos danos 

morais. Em se tratando de dano moral, a reparação ocorre se do fato 

imputado, pelas normas de experiência, resultar algum prejuízo aos 

direitos de personalidade da vítima. Revela-se, in casu, o prejuízo moral 

experimentado, haja vista ser patente o abalo emocional por que passa 

qualquer pessoa nas circunstâncias vivenciadas, não sendo necessária a 

comprovação de qualquer outra circunstância, que, se ocorrente, terá 

reflexo apenas no quantum debeatur. Os documentos juntados pelo autor 

comprovam a veracidade de suas alegações. Registra-se que embora 

conste outras anotações restritivas, estas são posteriores a discutida nos 

autos, razão pela qual deixo de aplicar a Súmula 385/STJ. Se foi indevida a 

restrição nominal e se a prova de sua culpa, prescindível ou não, 

encontra-se bem clara nos autos, o próximo passo é averiguar a 

ocorrência do dano moral. Conforme resulta da doutrina de José Aguiar 

Dias, “o conceito de dano é único, e corresponde a lesão de direito”. Vale 

ressaltar que os danos morais abrangem todo sofrimento ou dor 

experimentados, que não se revistam de um caráter de perda pecuniária, 

mas nasçam de “todo atentado à reputação da vítima, à sua autoridade 

legítima, ao seu pudor, à sua segurança e tranqüilidade, ao seu 

amor-próprio estético, à integridade de sua inteligência, a suas afeições, 

etc”. No dizer de Yussef Said Cahali, na realidade, multifacetário e ser 

anímico, tudo aquilo que molesta gravemente a alma humana, ferindo-lhe 

gravemente os valores fundamentais inerentes à sua personalidade ou 

reconhecidos pela sociedade em que está integrado, qualifica-se, em linha 

de princípio, como dano moral; não há como enumerá-los exaustivamente, 

evidenciando-se na dor, na angústia, no sofrimento, na tristeza pela 

ausência de um ente querido falecido; no desprestígio, na 

desconsideração social, no descrédito à reputação, na humilhação 

pública, no devassamento da privacidade; no desequilíbrio da normalidade 

psíquica, nos traumatismos emocionais, na depressão ou no desgaste 

psicológico, nas situações de constrangimento moral. Dentro, pois, da 

miríade de causas possíveis para o dano moral, é indiscutível que a 

restrição nominal, a par de possíveis efeitos patrimoniais, gera induvidosa 

mácula ao conceito de honradez e dignidade do suposto devedor. 

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. Busca-se, na 

espécie, fornecer à vítima uma compensação, representada por uma 

comodidade que compense o dano sofrido, no mesmo passo em que se 

aplica uma medida de caráter repressivo e preventivo ao responsável pelo 

dano causado, com eminente função educativa a fim de que evite, no 

futuro, esse tipo de comportamento. Leva-se em conta, também, o nível 

social da vítima e o do causador do dano, para que a compensação não 

resulte inexpressiva para um e inócua para a outra, tendo em vista as 

finalidades reparatórias e compensatórias buscadas. Assim, atentando 

para as doutas e oportunas ponderações dos grandes mestres 

mencionados, assomadas às peculiaridades do caso sub examine, fixo a 

indenização em R$ 4.000,00 (quatro mil reais). - DISPOSITIVO Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos iniciais para o fim de declarar 

a inexistência do débito discutido nos autos, bem como condenar a parte 

requerida, TELEFONICA BRASIL S/A, ao pagamento de indenização pelos 

danos morais causados ao autor, no valor de R$ 4.000,00 (quatro mil 

reais), cuja correção monetária deve ser feita pelo índice INPC, a partir da 

presente sentença, nos termos da Sumula 362 do Superior Tribunal de 

Justiça (A correção monetária do valor da indenização do dano moral 

incide desde a data do arbitramento), e juros de mora de 1% ao mês, a 

partir do evento danoso. Deixo de condenar a requerida em custas e 

despesas processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem 

indevidos em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 

9.099/95 (O acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de 

jurisdição, do pagamento de custas, taxas ou despesas). Julgo extinto o 

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

de Processo Civil. Aguarde o lapso temporal devido para interposição de 

eventual recurso. Transcorrido em branco e certifique-se o trânsito em 

julgado. Publique-se. Registre-se. Intime-se. Cumpra-se. Após, 

arquivem-se. São José do Rio Claro/MT, 10 de março de 2020. (Assinado 

Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de Direito

Sentença

Sentença Classe: CNJ-49 PROCEDIMENTO DE CONHECIMENTO

Processo Número: 1000732-52.2018.8.11.0033

Parte(s) Polo Ativo:

JORGE FRANCO PADILHA (REQUERENTE)

JOSE GOMES 31950205134 (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

LAERCIO DEMETRIO OAB - 538.043.411-87 (REPRESENTANTE)

JOSE LIMA DE MACENA OAB - 636.562.054-34 (REPRESENTANTE)

MARCELO APARECIDO TAMBALO OAB - 650.661.031-04 

(REPRESENTANTE)

JORGE FRANCO PADILHA OAB - 420.726.381-00 (PROCURADOR)

EDSON CESAR ZARDO OAB - MT26669/O (ADVOGADO(A))

DIEGO LUCAS GASQUES OAB - MT0016011A (ADVOGADO(A))

MARCELO LEANDRO MARTINS ROSADA OAB - PR0019552A 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

DISMOBRAS IMPORTACAO, EXPORTACAO E DISTRIBUICAO DE MOVEIS E 

ELETRODOMESTICOS S/A (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES OAB - MT11065-A 

(ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO

 

PROCESSO N: 1000732-52.2018.8.11.0037 REQUERENTE: JORGE 

FRANCO PADILHA REQUERIDO: DISMBRAS IMPORTAÇÃO, EXPORTAÇÃO 

E DISTRIBUIÇÃO SENTENÇA Visto. Dispensado o relatório, nos termos do 

art. 38 da Lei n. 9.099/95. Trata-se de Ação de Cobrança, ajuizada por 

José Gomes e Jorge Padilha, em face de DISMBRAS IMPORTAÇÃO, 

EXPORTAÇÃO E DISTRIBUIÇÃO, em que a parte autora requer a 

procedência do pedido para o fim de condenar a parte requerida ao 

pagamento de R$ 6.991,52 (seis mil novecentos e noventa e um reais e 

cinquenta e dois centavos) decorrentes da prestação de serviços 

oriundos da emissão das Notas Fiscais n. 201700000000001, n. 

201700000000002, n. 201700000000003 e n. 201700000000004. 

Audiência de Conciliação realização sem acordo entre as partes. O 

requerido apresentou contestação arguindo preliminar de inépcia da inicial 

e, no mérito, requer a improcedência do pedido inicial em virtude da 

inexistência de prova acerca da relação jurídica existente entre as partes. 

Impugnação à contestação apresentada pela parte autora. Audiência de 

Instrução e Julgamento realizada, com a oitiva de três testemunhas 

arroladas pela parte autora. Alegações Finais apresentadas por ambas as 

partes. RELATEI. FUNDAMENTO E DECIDO. Trata-se de Ação de Cobrança 

em que a parte autora sustenta ter direito em virtude de serviços 

prestados à parte requerida enquanto esta sustenta inexistência de prova 

quanto à relação jurídica estabelecida entre as partes. - Da preliminar de 

inépcia da inicial A preliminar deve ser rejeitada. Cumpre destacar que 

para o reconhecimento da inépcia da inicial é preciso que ocorra uma das 

hipóteses do artigo 330 do Código de Processo Civil, que são: “I - lhe faltar 

pedido ou causa de pedir; II - da narração dos fatos não decorrer 

logicamente a conclusão; III - o pedido for juridicamente impossível; IV - 

contiver pedidos incompatíveis entre si.” Entretanto, por meio de simples 

leitura da peça inicial, podemos vislumbrar a presença das condições e 

dos elementos da ação elencados no dispositivo supratranscrito, sendo 

que eventual relação jurídica estabelecida entre as partes é matéria de 

mérito e não questão prejudicial a aplicar a subsunção ao artigo 330 do 

CPC. Assim, rejeito a preliminar de inépcia da inicial. No mérito, a ação 

merece ser julgada procedente. Compulsando os autos, verifico que o 

pedido inicial baseia-se em prova documental inequívoca, 

consubstanciada na emissão das Notas Fiscais n. 201700000000001, n. 

201700000000002, n. 201700000000003 e n. 201700000000004 relativas 

a prestação de serviços com a seguinte descrição: serviço prestado de 

montagem de móveis referente ao período de 01/12/2016 a 31/12/2016, 

01/01/2017 a 31/01/2017, 01/02/2017 a 28/02/2017 e 01/03/2017 a 

31/03/2017, tendo como tomador de serviços a requerida Dismobras Imp. 

Exp e Distribuição de Móveis. A relação jurídica existente entre as partes 
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está demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas 

compromissadas e ouvidas em Juízo que assim relatam: JOSÉ LIMA DE 

MACENA: Tem conhecimento que o autor trabalhou para City Lar (...) 

sempre carregando móveis para City Lar (...) o Autor prestava serviços 

de entrega e montagem. LAERCIO DEMETRIO: Jorge era terceirizado da 

empresa por um período grande (...) ele trabalhava diretamente com a 

empresa (...) a empresa contratou ele para montar os móveis da City Lar 

(...) A City Lar sempre atrasava para pagar (...) Trabalhou mais de ano 

para o autor. MARCELO APARECIDO TAMBALO: Trabalhou por 30 dias 

com o autor e fazia a entrega de móveis da City Lar. Ele prestava serviço 

somente para a City Lar. O depoimento das testemunhas aliado à prova 

documental referente às notas fiscais emitidas com a finalidade de prestar 

serviços à parte requerida no período mencionado são provas aptas a 

comprovar a existência de relação jurídica entre as partes, não obstante a 

alegação da requerida de sua ausência em virtude de omissão quanto à 

juntada de eventual contrato escrito firmado entre as partes. Desse modo, 

estando a petição inicial instruída com as notas fiscais da relação jurídica 

demonstrada por meio dos depoimentos das testemunhas arroladas pela 

parte autora e não estando comprovada a existência de dolo, simulação, 

coação, fraude ou qualquer outra causa extintiva ou modificativa do direito 

pleiteado, forçoso é a procedência da inicial. Com relação ao termo inicial 

para incidência das correções, juros e correção monetária, tenho que 

deve ser contada a partir do inadimplemento, data certa em que o débito 

deveria ter sido pago. Aliás, no que tange à correção monetária, sobreleva 

consignar que a sua aplicação visa manter o poder aquisitivo da moeda, 

sendo o próprio valor em sua manifestação atualizada. Segundo anota 

Theotonio Negrão, a correção monetária não constitui parcela que se 

agrega ao principal, mas simples recomposição do valor e poder aquisitivo 

do mesmo. Trata-se, apenas, na verdade, de nova expressão numérica do 

valor monetário aviltado pela inflação. Quem recebe com correção 

monetária não recebe um plus, mas apenas o que lhe é devido, em forma 

atualizada. (JTA 109/372). (in Código de Processo Civil e legislação 

processual em vigor, 34. ed., Saraiva, p. 1968). - Dispositivo Ante o 

exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido formulado na inicial para condenar 

a parte requerida, Dismobras, ao pagamento da quantia resultante da 

emissão das notas fiscais n. . 201700000000001, n. 201700000000002, n. 

201700000000003 e n. 201700000000004, no valor de R$ 1.554,63; R$ 

1.600,00, R$ 1.600,00 e R$ 1.570,00, cuja soma resulta na quantia de R$ 

6.324,63 (seis mil trezentos e vinte e quatro reais e sessenta e três 

centavos), devendo ser acrescida de juros moratórios, na base de 1% ao 

mês e correção monetária pelo INPC, ambos desde o inadimplemento de 

cada nota fiscal respectiva. Por conseguinte, extingo o feito, com 

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

Processo Civil. Deixo de condenar a requerida em custas e despesas 

processuais, bem assim em honorários advocatícios por serem indevidos 

em primeiro grau de jurisdição, nos termos do artigo 54 da Lei 9.099/95 (O 

acesso ao Juizado Especial independerá, em primeiro grau de jurisdição, 

do pagamento de custas, taxas ou despesas). 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. São José do Rio Claro/MT, 28 de abril de 2020. 

(Assinado Eletronicamente) CRISTHIANE TROMBINI PUIA BAGGIO Juíza de 

Direito

Comarca de Vila Rica

2ª Vara

Intimação

Ato Ordinatório Classe: CNJ-11 PETIÇÃO CÍVEL

Processo Número: 1000103-93.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

RAIMUNDO RODRIGUES PUTENCIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

DIEGO PETERSEN LUZ RIBEIRO OAB - MT12781/O (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

LEANDRO COSTA DA SILVA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

THIAGO AUGUSTO GOMES DOS SANTOS OAB - SP193650 

(ADVOGADO(A))

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000103-93.2019.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora, para 

querendo, apresente impugnação à contestação dentro do prazo de 15 

(quinze) dias. Vila Rica/MT, 28 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE 

MOREIRA JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE 

VILA RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Ato Ordinatório Classe: CNJ-131 EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL

Processo Número: 1000133-65.2018.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO DE ASSOCIADOS DO 

ARAGUAIA E XINGU - SICREDI ARAXINGU (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

ANDRE DE ASSIS ROSA OAB - MT19077-A (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

JOSE MARIA RIBEIRO FILHO (EXECUTADO)

 

PODER JUDICIÁRIO DO ESTADO DE MATO GROSSO COMARCA DE VILA 

RICA 2ª VARA CÍVEL DE VILA RICA Processo: 

1000133-65.2018.8.11.0049 ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da legislação 

vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, item 2.17.4 - 

VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, impulsiono os 

presentes autos com a finalidade de: Intimar a parte autora para 

manifestar-se acerca das correspondências devolvidas ID 29495214, 

31598936. Vila Rica/MT, 28 de abril de 2020 MIRELLY CRISTINE MOREIRA 

JACOBINA Gestor(a) de Secretaria SEDE DA 2ª VARA CÍVEL DE VILA 

RICA E INFORMAÇÕES: - TELEFONE: (66) 3554-1603

Juizado Especial Cível e Criminal

Intimação

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000419-72.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

JOAO MAGALHAES DE SOUSA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

1000419-72.2020.8.11.0049. AUTOR: JOAO MAGALHAES DE SOUSA 

REU: CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS Analisando detidamente os autos, infere-se que não consta 

pedido de tutela provisória. Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

observando-se as Portarias Conjuntas n. 249/2020 n. 281/2020 que 

decretou o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns das 

Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como determinou a não 

realização de audiências pelo período de 20 de março a 30 de abril de 

2020. Cite-se a parte reclamada para comparecer, com as advertências 

legais. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 1000420-57.2020.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

DAZIZA PURCINA DA SILVA (AUTOR)

Advogado(s) Polo Ativo:

BRUNA DE FATIMA NEGRAO MARCELO OAB - SP325574 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS (REU)

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO
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ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

1000420-57.2020.8.11.0049. AUTOR: DAZIZA PURCINA DA SILVA REU: 

CONFEDERACAO BRASILEIRA DE APOSENTADOS, PENSIONISTAS E 

IDOSOS Analisando detidamente os autos, infere-se que não consta 

pedido de tutela provisória. Assim, DESIGNE-SE audiência de conciliação, 

observando-se as Portarias Conjunta n. 249/2020 e n. 281/2020, que 

decretaram o fechamento das portas do Palácio da Justiça, dos Fóruns 

das Comarcas do Estado de Mato Grosso, bem como determinaram a não 

realização de audiências pelo período de 20 de março a 30 de abril de 

2020. Cite-se a parte requerida para comparecer, com as advertências 

legais. Intime-se a parte autora. Cumpra-se. VILA RICA, data registrada no 

sistema. Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010098-89.2011.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS AIRES JUNIOR OAB - TO0002389A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA DESPACHO Processo: 

8010098-89.2011.8.11.0049. EXEQUENTE: CELIO OLIVEIRA DE SOUZA 

JUNIOR EXECUTADO: RENATO DE ALMEIDA - ME Expeça-se alvará em 

favor da parte exequente, observando-se os dados bancários indicado no 

id 31311366. Após, conclusos, COM URGÊNCIA para análise do pedido de 

penhora de ativos. Cumpra-se. VILA RICA, data registrada no sistema. 

Emerson Luis Pereira Cajango Juiz de Direito

Ato Ordinatório Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL

Processo Número: 1000262-36.2019.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

ALISSON FERNANDO RUBIO (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

MAPFRE VERA CRUZ SEGURADORA (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

DANIELA CRISTINA VAZ PATINI OAB - MT11660-O (ADVOGADO(A))

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA ATO ORDINATÓRIO. Nos termos da 

legislação vigente e com espeque no que dispõe o capítulo 2, Seção 17, 

item 2.17.4 - VI da CNGC, bem como o Provimento 56/2007 - CGJ, 

impulsiono os presentes autos com a finalidade de intimar a parte 

requerida, para apresentar suas contrarrazões ao Recurso Inominado 

interposto. VILA RICA, 28 de abril de 2020. MARIA DA GLORIA FAUSTO 

DA SILVA Gestor(a) Judiciário(a) SEDE DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL E 

CRIMINAL DE VILA RICA E INFORMAÇÕES: AVENIDA PERIMETRAL SUL, 

370, CENTRO, VILA RICA - MT - CEP: 78645-000 - TELEFONE: (66) 

35541496

Despacho Classe: CNJ-132 EXECUÇÃO DE TÍTULO JUDICIAL

Processo Número: 8010098-89.2011.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR (EXEQUENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

CELIO OLIVEIRA DE SOUZA JUNIOR OAB - MT0012797S-B 

(ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

RENATO DE ALMEIDA - ME (EXECUTADO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PEDRO MARTINS AIRES JUNIOR OAB - TO0002389A (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

CARLOS EDUARDO DE MORAES E SILVA

 

Vistos em correição. Considerando a expiração do prazo correicional e 

havendo a necessidade de se encerrar os trabalhos correicionais com 

retomada do regular expediente, com fixação de orientações e melhoria na 

rotina cartorária, bem como com elaboração e encaminhamento de 

relatório à E.CGJ/TJMT, determino a manutenção deste feito conclusos em 

gabinete para, em prazo razoável, ser analisado e deliberado 

adequadamente. Lance-se tal decisão no sistema PJe, com o escopo de 

permitir seu conhecimento pelas partes interessadas. Cumpra-se. Vila 

Rica, 18 de agosto de 2017. Carlos Eduardo de Moraes e Silva Juiz 

Substituto

Sentença

Sentença Classe: CNJ-319 PROCEDIMENTO DO JUIZADO ESPECIAL CÍVEL

Processo Número: 8010149-95.2014.8.11.0049

Parte(s) Polo Ativo:

IONICE SILVEIRA BORGES (REQUERENTE)

Advogado(s) Polo Ativo:

MARILIA CRESTANI OAB - MT16556/O (ADVOGADO(A))

Paulo Roberto Tavares de Sena OAB - MT6432/B-B (ADVOGADO(A))

Parte(s) Polo Passivo:

ABRIL COMUNICACOES S.A. (REQUERIDO)

Advogado(s) Polo Passivo:

PAULO FERNANDO SCHNEIDER OAB - MT8117-O (ADVOGADO(A))

MARCIO VINICIUS COSTA PEREIRA OAB - MT22195-O (ADVOGADO(A))

RODRIGO GONZALEZ OAB - SP158817 (ADVOGADO(A))

Magistrado(s):

EMERSON LUIS PEREIRA CAJANGO

 

ESTADO DE MATO GROSSO PODER JUDICIÁRIO JUIZADO ESPECIAL 

CÍVEL E CRIMINAL DE VILA RICA SENTENÇA Processo: 

8010149-95.2014.8.11.0049. REQUERENTE: IONICE SILVEIRA BORGES 

REQUERIDO: ABRIL COMUNICACOES S.A. Analisando detidamente os 

autos, infere-se que não houve apreciação dos Embargos de Declaração 

opostos pela parte autora no id 8372943. Assim, passo ao seu exame. 

Trata-se de Embargos Declaratórios manejados contra a sentença 

proferida nestes autos. Primeiramente, insta salientar que os Embargos 

Declaratórios têm a finalidade de completar a decisão omissa ou, ainda, de 

aclará-la, dissipando obscuridades ou contradições. Não tendo, pois, 

caráter substitutivo, mas sim integrativo ou aclaratório, em simetria ao 

artigo 48, da Lei nº 9.099/95. Em que pese os argumentos narrados pela 

embargante, urge reconhecer a impropriedade do pleito recursal. Portanto 

não existe qualquer omissão, contradição ou obscuridade no ato 

decisório. O que pode haver é a discordância da parte embargante com o 

posicionamento adotado na sentença. Sendo assim, é por meio do recurso 

adequado que a parte postulante deve buscar a reforma da decisão, não 

constituindo os embargos de declaração meio idôneo a tal fim. Isto posto, 

CONHEÇO dos presentes Embargos Declaratórios, contudo, JULGO-OS 

IMPROCEDENTES, nos termos do artigo 48 e seguintes, da Lei nº 

9.099/1995, mantendo, na íntegra, a decisão prolatada. Aguarde-se o 

cumprimento da decisão proferida no id 29007775, ressalvando também a 

possibilidade da parte autora interpor Recurso Inominado. Intimem-se. 

Cumpra-se. Vila Rica, data registrada no sistema. Emerson Luis Pereira 

Cajango Juiz de Direito
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